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Forord 

Dette speciale på Cand.merc.aud. ved CBS tager udgangspunkt i fagene Skat samt Selskabsret og 

omhandler omstrukturering af virksomheder. Opgaveløserne har arbejdet en smule med 

omstrukturering i praksis, og formålet med specialet er derfor at opnå en større teoretisk og praktisk 

baggrund omkring nogle af de muligheder for omstrukturering, der foreligger i dag. 

 

Det ønskes endvidere at belyse nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en 

omstrukturering. Det har siden 2007 været muligt at omstrukturere skattefrit uden at skulle ansøge 

SKAT om tilladelse, og så sent som i februar 2009, er der lavet ændringer hertil. Endeligt er der 

udarbejdet en ny skattereform i 2009 som træder i kraft fra 1. januar 2010, som ligeledes medfører 

ændringer på området. 
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1. Executive Summary 

 
This thesis has been written for the Masters course in Business Economics and Auditing 

(Cand.merc.aud.) at Copenhagen Business School (CBS). 

 

The object of this thesis is to study the rules/implications/considerations in connection with 

generational change of a company. The thesis has a theoretical view and deals with different models 

of generational change, which can be used connected to generational change in Denmark, taking 

focus in the present legislation and scientific literature within the area. 

 

A generational change will almost always have an effect on the work in the company in one way or 

another. This is caused by larger reconstructions being taken to assume an optimal generational 

change. The involved parts do have the possibility by using the discussed models to try to affect the 

work in such a positive way as possible. 

 

In generational change there are many considerations, such as being aware of the "soft values", but 

also a lot of thoughts concerning the continued work and the fiscal aspects. That’s why it must be 

concluded, that it is not possible to point out a model, which is the most optimal. An individual 

valuation must be made in each single situation, because there are too many parameters which can 

be changed from one situation to the next. 

 

The thesis lets the reader get an insight to the possibilities/limitations and 

advantages/disadvantages, which may occur, connected to preparing restructuring previous to a 

coming or present generational change.  

 

The thesis starts with general consideration regarding generational change of a company such as 

overall target of a generational change and planning of a generational change, followed by 

consequences concerning the accounts where we will list the opportunities and different rules 

concerning this.  

 

Afterword it is described, taking basis in the "Merge directive" and internal legal basis in Danish 

law, the most ordinary models of reconstruction of generational change in companies.  
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• Tax free – Share convert 

• Tax free – Split 

• Tax free – Injection of assets 

 

The three different models will be run through via a theoretical analysis, and the most important 

rules and ways of presenting the problems in the different models will be accentuated, to make it 

easier to increase the theory. 

 

After presenting the essential rules and problems in the different models, we will then look at the 

tax- and duty rules accentuate the essential advantages and disadvantages in the different models. 

 

Finally we will compare the different models and come up with an overall timeline, a structure for 

the process and prose and cons.  
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2. Indledning 

 

I forbindelse med et generationsskifte vil der ofte være brug for omstruktureringer i virksomheden, 

således at overdragelsen af virksomheden kan ske på den mest hensigtsmæssige måde for de 

involverede parter. 

 

Forud for gennemførslen af et generationsskifte er det vigtigt, at overveje og afdække de 

ledelsesmæssige og økonomiske problemer, der kan opstå. Herunder overvejelser omkring den 

personkreds, der skal videreføre virksomheden. Er det den næste generation inden for familien eller 

er det medarbejdere, der skal overtage virksomheden.  

 

Et generationsskifte kan være vanskeligt at gennemføre, idet der findes mange måder at gennemføre 

det på, og det kan ende med, at det ikke lykkes. Det kan derfor være en fordel i god tid, at få tænkt 

et generationsskifte igennem.  

 

Det er vigtigt, at der er tid til at finde den rigtige person, som virksomheden skal overdrages til. Det 

er derfor ikke altid, at det er den udtrædende generations børn, der vil være de mest oplagte, og 

måske er de slet ikke interesserede i at drive virksomheden videre. I de tilfælde er det vigtigt, at 

overveje overdragelsen grundigt, eventuelt i forhold til tredje mand, med fokus på virksomhedens 

fremtidige drift. 

 

Det kan i mange tilfælde være økonomisk svært for den person, som skal overtage virksomheden, at 

finansiere købet. Generelt bør et generationsskifte ikke påvirke virksomhedens likviditet i en 

negativ retning og dermed skade virksomheden. Der skal være mulighed for at videreudvikle 

virksomheden, så den ikke ”dør” ud efter en årrække på grund af et ikke-optimalt generationsskifte. 

 

Hvis et generationsskifte planlægges nøje, højner det muligheden for, at et generationsskifte kan 

gennemføres optimalt for alle parter.  
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3. Problemformulering 

 
Formålet med denne afhandling er, at redegøre for relevante generationsskiftemodeller og 

identificere fordele og ulemper ved anvendelsen af de enkelte modeller. Det ønskes, at give 

læseren et overblik over de muligheder og begrænsninger, der findes i dansk lovgivning for 

omstruktureringer i forbindelse med generationsskifte, således at denne vil være i stand til at 

foretage en vurdering af enkelte situationer, hvor der overvejes brug af forskellige 

generationsskiftemodeller. 

 

For at skabe et veldefineret grundlag for løsningen af nedenstående problemstillinger, er det 

nødvendigt at behandle en bred vifte af mulige modeller, som alle knytter sig til generationsskifte. 

For at skabe et helhedsbillede er det nødvendigt både at se på de selskabsmæssige og de 

skattemæssige forhold. 

 

På baggrund af ovenstående er det valgt at behandle følgende spørgsmål: 

 

1. Hvilke overvejelser skal der foretages forud for et generationsskifte? 

2. Hvilken selskabsretlig lovgivning er der på området? 

3. Hvilke generationsskiftemodeller kan aktionæren vælge imellem? 

4. Hvilke skattemæssige forhold er der ved de forskellige generationsskiftemodeller? 

5. Hvordan planlægges den økonomiske del af et generationsskifte, og hvilke fordele og 

ulemper kan der være for sælger og køber? 

 

4. Problemafgrænsning 

 

Formålet med opgaven er præsenteret i problemformuleringen. For at præcisere emnet yderligere er 

der fortaget en række afgrænsninger. 

 

Der vil i afhandlingen blive fokuseret på anpartsselskaber og aktieselskaber. Der vil således ikke 

blive gennemgået generationsskifte af personligt ejet virksomhed, fonde, kommanditselskaber, 

udenlandske selskaber samt generationsskifte over landegrænser. Vi vælger ligeledes at se bort fra 

sambeskatning, både nationalt og internationalt. 
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Det forudsættes at generationsskifte foretages i levende live, hvorfor der ikke vil blive redegjort for 

virksomhedsoverdragelse ved død. 

 

Det er ligeledes valgt at afgrænse fra reglerne i IFRS og udelukkende tage udgangspunkt i 

årsregnskabsloven / Dansk skattelovgivning. 

 

Yderligere afgrænses der fra reglerne omkring pensionsbeskatning. 

 

5. Model og metodevalg 

 
Det er valgt at opbygge opgaven omkring en teoretisk del, der tager udgangspunkt i de lovmæssige 

begrænsninger og muligheder ved generationsskifte. 

 

De teoretiske afsnit behandler udvalgte generationsskiftemodeller med udgangspunkt i fungerende 

love og vejledninger på området. Der er i de teoretiske afsnit anvendt både primære og sekundære 

kilder. 

 

De teoretiske afsnit bygger i vid udstrækning på studie af litteratur. Den anvendte litteratur er en 

blanding af fagbøger, tidsskrifter fra Skat, domme, ligningsvejledningen samt publikationer fra 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) 

 
6. Målgruppen 

 
Opgavens målgruppe er rådgivende revisorer. 
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7. Opgavens struktur/indholdsfortegnelse 

 
• 1-7. Indledning, problemformulering mv. 

 
• 8. Generelle overvejelser i forbindelse med et generationsskifte 

o Mål med generationsskifte 
o Planlægning 

 
• 9. Selskabsmæssige forhold 

o Generelle regler for selskaber 
 

• 10. Regnskabsmæssige forhold 
o Værdiansættelse  

 
• 11. Aktieombytning 

o Indledning 
o Generationsskiftemodel ved aktieombytning 
o Gennemgang af reglerne 

 
• 12. Tilførsel af aktiver 

o Indledning 
o Generationsskiftemodel ved tilførsel af aktiver 
o Gennemgang af reglerne 

 
• 13. Spaltning 

o Indledning 
o Generationsskiftemodel ved spaltning 
o Gennemgang af reglerne 

 
• 14. Skatte- og afgiftsmæssige forhold 

o Successionsreglerne 
o Reglerne omkring fremførsel af underskud og tab. 

 
 

• 15. Den endelige økonomiske planlægning (retningslinjer) 
o Tidshorisont 
o Struktur 
o Økonomiske fordele og ulemper for sælger/køber 
o Andre fordele og ulemper for sælger/køber 

 
• 16. Konklusion 

 
• 17. Perspektivering 
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12. Tilførsel af aktiver 

 

 
10. Regnskabsmæssige 

forhold 
 

8. Generelle overvejelser i 
forbindelse med et 
generationsskifte 

 

 
13. Spaltning  

 

 
11. Aktieombytning 

 

 
16. Konklusion 

 
 

15. Den endelige 
økonomiske planlægning 

(retningslinjer) 
 

14. Skatte- og 
afgiftsmæssige forhold 

 

 
1. - 7. Indledning, 

problemformulering mv. 
 

 
9. Selskabsmæssige forhold 

 
17. Perspektivering 
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Anvendte forkortelser 

 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

ASL = Aktieselskabsloven 

BAL = Boafgiftsloven 

FUSL/FUL = Fusionsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven 

LL = Ligningsloven 

LV =  Ligningsvejledningen 

PSL = Personskatteloven 

SEL =  Selskabsskatteloven 

SFL = Skatteforvaltningsloven 

SL = Statsskatteloven 

TfS =  Tidsskrift for skatter og afgifter 

TSS = Told- og Skattestyrelsen  

VLL = Varelagerloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 



GENERATIONSSKIFTE 

 13 

8. Generelle overvejelser i forbindelse med et generationsskifte 

 
Det er sjældent en nem beslutning at påbegynde et generationsskifte i en virksomhed, og det kan 

være en lang og vanskelig proces dels på grund af de overvejelser og hensyn, der skal tages til de 

involverede parter og dels på grund af de lovmæssige krav. Da det er ikke muligt at redegøre for 

alle de overvejelser, der er ved et generationsskifte, er det valgt i dette kapitel at fokusere på de 

mest generelle overvejelser, der finder sted. 

 

At begynde at tænke på generationsskifte, når virksomhedsejeren har passeret de 60 år, er ofte alt 

for sent1. De danske skatteregler, herunder omstruktureringsmodellerne (se kap. 11, 12 og 13), 

lægger op til, at planlægningen af et generationsskifte starter noget før. For den enkelte 

virksomhedsejer kan mulighederne for et generationsskifte være præget af uoverskuelighed, og der 

kan opstå vanskeligheder. En forretningsoverdragelse kan være omfattende, og et generationsskifte 

er en proces, der kan strække sig over flere år. Det er derfor ofte en fordel og kan ligefrem være 

nødvendigt med en lang tidshorisont. 

 

Tid er en afgørende faktor, og en god planlægning kan afhjælpe de største frustrationer og sikre en 

succesfuld overdragelse, som alle parter kan være tilfredse med. Ved at overveje overdragelsen af 

virksomheden til den kommende ejer i tide, kan det være med til at lette de økonomiske vilkår for 

begge parter mest muligt. 

 

Der kan ikke opstilles en generel tidshorisont for et generationsskifte, da det afhænger af de 

specifikke forhold. Det gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor der er behov for at forberede og 

modne virksomheden forud for generationsskiftet, og hvor ændringer i organisatoriske og 

strukturelle forhold er væsentlige for en succesfuld gennemførelse. 

 

Et generationsskifte kan komme for sent i gang, men ikke for tidligt, hvis det skal være en succes 

for sælgeren, køberen, virksomheden og virksomhedens ansatte. 

 

Det er derfor vigtigt, at de rådgivere der til daglig assisterer virksomheden/ejeren sørger for at 

præsenterer, idéen om generationsskifte i god tid, således at det kan planlægges og 

                                                
1 Artikel, Generationsskifte – www.advokatfirmaet.dk 
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generationsskiftet kan ske mest hensigtsmæssigt for alle involverede parter. Endvidere er det en 

vigtig opgave for rådgiverne at assistere med de overordnede overvejelser og analyser, da de der 

kender virksomheden bedst, muligvis ikke har foretaget alle de fornødne overvejelser og analyser. 

 

Ud over det tidsmæssige perspektiv ved et generationsskifte, er det virksomhedens ejer der må 

vurdere, om forudsætningerne for et generationsskifte overhovedet er til stede. Det kræver en 

afvejning af ønsker og muligheder både på et personligt plan og for virksomheden fremover. På 

samme tid handler det om at vurdere vilje og evner hos den mulige nye ejer. Vil næste generation i 

familien tage over, og kan de løfte opgaven? Eller er eksterne parter interesserede i en overtagelse? 

Analysen skal omfatte alle i og omkring virksomheden – alle med interesse i virksomheden – og 

som påvirker den videre drift. 

 

Ikke alle virksomheder er egnede til generationsskifte. Der kan være tilfælde, hvor virksomhedens 

eksistensgrundlag er truet, f.eks. hvor virksomhedens eksisterende udbud af produkter og ydelser 

ikke i fremtiden kan forventes at blive afsat på markedet, og der samtidig ikke er realistiske 

muligheder for at udvikle nye produkter og ydelser med et positivt indtjeningspotentiale. 

 

Tilsvarende kan den nuværende ejer have en helt afgørende betydning for virksomhedens 

indtjeningsgrundlag, f.eks. som følge af en særlig oparbejdet viden og tætte forbindelser med 

kunder og leverandører. En sådan situation kan betyde, at det ikke er muligt inden for overskuelig 

tid at gennemføre et ledelsesskifte og derfor heller ikke et egentligt generationsskifte. Der kan dog 

fortsat være mulighed for generationsskifte, men i de tilfælde må planlægningen starte i et tidligere 

stadie. I flere af disse tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at afvikle virksomheden – 

eventuelt efter salg af de overskudsgivende dele. (På www.match-online.dk og 

www.virksomhedsbørsen.dk er muligt det at søge på og opslå sælger- og køberemner af 

virksomheder i Danmark). 
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Nedenfor er der opstillet i vilkårlig rækkefølge de relevante hensyn, der kan være ved et 

generationsskifte. 

 

1. Hensynet til den ældre generation 

2. Hensynet til den yngre generation 

3. Hensynet til virksomheden 

4. Hensynet til den fremtidige indtjening 

5. Hensynet til fremtidige værdiændringer 

6. Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet2 

 

1. Hensynet til den ældre generation: 

Efter at virksomhedsejeren igennem mange år typisk har investeret stort set alle sine 

arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer i virksomheden, kommer der et naturligt behov og 

tidspunkt, hvor indehaveren har et ønske om at prioritere sin tid anderledes. Det kan være at 

han/hun ønsker at trappe ned eller stoppe helt for i stedet at bruge sin tid på familien og nyde 

frugterne af sin indsats igennem årene. Erfaringen viser, at det ofte er ægtefællen, da denne igennem 

mange år er kommet i anden række på grund af en ressourcekrævende virksomhed, der er motivet 

bag virksomhedsejerens ønske om at ændre brugen af sin tid3. 

 

Ethvert generationsskifte bør, næst efter virksomheden, tage udgangspunkt i den ældre generations 

behov. Her gælder det om at få analyseret, hvilke ønsker til fremtiden de ældre har. Ofte har de 

ældre ikke fået gjort det klart på egen hånd, hvad deres virkelige og inderste ønsker er. Dette kan 

skyldes at deres fokus er på virksomhedens og den yngre generations ønsker og behov. Når de 

ældres ønsker er analyseret til bunds, skal det planlægges, så vidt det er muligt, at 

virksomhedsejeren og dennes ægtefælle efterlades med så stor en formue, at det stemmer overens 

med deres ønsker, herunder budgetteret privatforbrug, i en behørigt optimistisk lang årrække 

fremover. Det kan indebære et ønske om at opretholde den nuværende levestandard eller et niveau, 

der ikke ligger langt fra. 

 

 

 

                                                
2 Generationsskifte – Omstrukturering side 31 
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2. Hensynet til den yngre generation: 

Det handler om, at den yngre generation får overtaget virksomheden i god tid. Det skal være i så 

god tid, at den yngre generation har mulighed for at stå i spidsen for virksomheden i sine bedste 

arbejdsår og dermed selv nå at nyde frugterne af egen indsats i virksomheden. Ens bedste arbejdsår 

er forskellig fra branche til branche. Typisk vil det være, når der er opnået en vis erhvervsmæssig 

erfaring, og der er skabt en større kontaktflade og netværk i erhvervslivet. Samtidig skal det være 

før alderen anses for at være en risiko for ens samarbejdspartnere. Her tænkes på risikoen for en 

snarlig pensionstilværelse og dermed en for kort samarbejdsperiode. 

 

Endvidere handler det om at den yngre generation, i så fald han/hun skal indgå i virksomhedens 

ledelse, bliver ordentlig forberedt og instrueret i at lede virksomheden. Som tidligere nævnt er det 

vigtigt, at den nye ejer får skabt et tillidsforhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Her tænkes 

på kunder, leverandører, advokat, revisor mv. Et godt tillidsforhold skabes over tid og er derfor en 

proces, der er nødvendig for den nye ejer for at kunne drive virksomheden bedst muligt. En proces 

der ikke må undervurderes. 

 

Den ældre generation kan f.eks. have haft størstedelen af sine samarbejdspartnere igennem hele 

ejertiden, hvorfor der må være opbygget et personligt og stærkt tillidsforhold. Det kan være en 

fordel og være med til at gøre processen lettere, hvis den nye ejer igennem en årrække har arbejdet i 

virksomheden. 

 

Det er endvidere et spørgsmål om, hvor meget ”enehersker” den ældre generation har været i 

virksomheden. Hvis virksomhedens aktiviteter er bygget op omkring den ældre generation som 

person, kan det besværliggøre processen for skiftet af ny ejer. 

 

I et generationsskifte kan det forekomme, at den yngre generation har for travlt med at overtage 

ejerskabet og ledelsen af virksomheden, i forhold til det der er mest hensigtsmæssigt for alle parter 

og specielt virksomheden. Endvidere kan det forekomme, at det er svigersøn/-datter, der har 

ekstraordinært travlt med at få gennemført generationsskiftet. Dette kan være motiveret af udsigten 

til et bedre omdømme og for at sikre sin ægtefælles ”arvelod”4. 

                                                                                                                                                            
3 Generationsskifte – Omstrukturering side 32 
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Det må derfor være en opgave, at de to generationer finder et fornuftigt kompromis, der tilgodeser 

begge generationers ønsker og behov, og samtidig tager hensyn til virksomhedens fremtid. 

 

Det økonomiske hensyn til den yngre generation bliver beskrevet i punkt 6. 

 

3. Hensynet til virksomheden: 

Det er en fundamental forudsætning for et godt generationsskifte, at sikre den optimale 

videreførelse af virksomheden, for derigennem at sikre den fremtidige indtjening, som er beskrevet 

i punkt 4. 

 

For at sikre en optimal videreførelse af virksomheden kræver det, en analyse af virksomhedens 

behov i alle de facetter, der kan være relevante i den konkrete situation. En sådan analyse vil 

medføre en række detailspørgsmål, som skal belyse om virksomheden og den yngre generation er 

klar til et egentligt generationsskifte. 

 

Første del af analysen består af at afdække det forretningsmæssige grundlag. 

 

• Hvorledes har markedet, som virksomheden opererer på, udviklet sig i den forudgående 

årrække, og hvorledes må det forventes, at udviklingen må tegne sig i årene fremover? 

• Hvad er der af væsentlige konkurrenter, og hvorledes står disse konkurrenter rustet til 

fremtiden? 

• Hvorledes er virksomhedens teknologiske og uddannelsesmæssige stade; skal der foretages 

væsentlige investeringer i produktionsmateriel, uddannelse eller ny teknologi, og hvorledes 

står virksomheden på disse fronter i forhold til de nærmeste konkurrenter? 

• Må der forventes en øget internationalisering, kopiprodukter fra Østeuropa eller Asien, eller 

må der forventes en øget harmonisering i EU, der vil kunne svække (eller forbedre) 

virksomhedens konkurrenceevne på sigt? 

• Er der latente miljøskader på ejendommen, hvorfra virksomheden drives, eller må der i 

øvrigt forudses skærpede miljøkrav, der påvirker såvel råvareforbrug som produktion? Osv.5 

 

                                                
5 Generationsskifte – Omstrukturering side 34 
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Her kunne det eventuelt være en fordel at anvende en analysemodel. Det kunne f.eks. være den 

kendte model ”Porters five forces”, som især anvendes til at skabe et overblik over 

konkurrencesituationen i en given branche. Modellen er statisk og tager dermed ikke højde for 

ændringer i markederne, men er rigtig god til at give et øjebliksbillede. 

 

Anden del består i at afdække virksomhedens fremtidige likviditetsmæssige behov. 

 

• Kan det fornødne kapitalberedskab for opfyldelse af forudsætningerne for det fremtidige 

forretningsgrundlag etableres, uden at stille den ældre generations opsparing som hel eller 

delvis sikkerhed? 

• Er der en tilstrækkelig økonomistyring? 

• Er der overblik over, i hvilket omfang (dele af) driften er rentabel? 

• Kan likviditetsbindingen i debitorer, igangværende arbejder og varelager mindskes? Osv.6 

 

Tredje del handler om at overveje, om det kan være en fordel at ændre virksomhedens 

organisations- og ledelsesstruktur. Igen er det vigtigt, at være i god tid i forhold til at forberede og 

eventuelt implementere organisatoriske ændringer, så alle i og omkring virksomheden er klar til at 

acceptere generationsskiftet, når det sker. 

 

Hvis den nuværende ledelse træder ud af virksomheden fra den ene dag til den anden, kan det have 

betydelige negative konsekvenser for de fremtidige indtjeningsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at 

være opmærksom på de områder og funktioner, hvor den nuværende ledelse vil blive savnet mest. 

Hvis der på forhånd er identificeret de kritiske nøgleområder og nøglefunktioner, vil det kunne 

mindske generne ved ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer. Ofte vil den nye ejer af 

virksomheden kun på længere sigt kunne opnå den nuværende ejers kompetence og indflydelse. 

 

I værste fald kan dette medføre dårligere leveringsbetingelser, yderligere krav til sikkerhedsstillelse, 

strengere kreditvilkår mv. fra virksomhedens samarbejdspartnere i tiden efter generationsskiftet. 

 

Samarbejdspartnernes forventede reaktioner på generationsskiftet må derfor nøje vurderes, og flere 

parter må eventuelt inddrages direkte i generationsskifteforberedelserne. I den forbindelse kan det 
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ske, at eksterne parter – f.eks. pengeinstitut, hovedkunder og hovedleverandører – stiller krav om, at 

den nuværende virksomhedsejer i betydeligt omfang skal deltage i driften i en vis årrække. Også 

virksomhedens nøglemedarbejdere bør inddrages. Der er altid risiko for, at de af personlige årsager 

eller på grund af usikkerhed om virksomhedens fremtid ellers vælger at søge over til konkurrenter. 

 

Alle i og omkring virksomheden påvirker eller påvirkes af generationsskiftet. Det gælder f.eks. 

bankforbindelser, kreditorer, leverandører, kunder, ledelsen, medarbejdere mfl. 

 

Analysen vil, ud over afklaringen af om virksomheden og den yngre generation er klar til et 

egentligt generationsskifte, kunne definere de væsentlige fremtidige indsatsområder for den yngre 

generation samt virksomhedens medarbejdere. 

 

4. Hensynet til den fremtidige indtjening: 

Ved et generationsskifte vil der altid være en sammenhæng til virksomhedens fremtidige indtjening. 

Det kan f.eks. være, at den yngre generation gennem en årrække har været ansat i virksomheden på 

lave lønvilkår i forhold til den ekstraordinære indsats, der er leveret med henblik på at gøre sig parat 

og egnet til at løfte generationsskiftet. Den yngre generations lønvilkår skal dermed godtgøres ved 

den fremtidige indtjening. 

 

I den sammenhæng er det vigtigt, at sondre mellem ejendomsretten til virksomheden og 

ledelsesretten over virksomheden, for at kunne planlægge et hensigtsmæssigt generationsskifte. 

Afkastet fra virksomheden følger normalt ejendomsretten. Hvis der som i eksemplet ovenfor skal 

vises hensyn til den yngre generations ekstraordinære indsats gennem en årrække, og det dermed er 

besluttet at overdrage ejendomsretten til den yngre generation, så kræver det ikke at ledelsesretten 

ligeledes overdrages. Det er muligt, at den yngre generation endnu ikke er klar til at indtage 

ledelsen af virksomheden, eller at virksomhedens samarbejdspartnere insisterer på, at den ældre 

generation fortsat er ved ”roret”. Et generationsskifte kræver derfor ikke, efter den danske 

lovgivning, at ejendoms- og ledelsesretten overgår i forholdsmæssige lige store andele. 

 

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at det ikke er nødvendigt at overdrage hele den bundne formue 

i virksomheden. Det er i forbindelse med generationsskiftet muligt at ”slanke” virksomheden, 

således at det kun er hovedaktiviteten i virksomheden og den hertil bundne formue, der overdrages. 
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Fordelen ved at ”slanke” virksomheden, er at finansieringsbehovet hos den yngre generation 

mindskes. Det kan dog have den ulempe, hvis for meget likviditet flyttes, at 

investeringsmulighederne mindskes, og derigennem kan den fremtidige indtjening ikke opretholdes. 

 

5. Hensynet til fremtidige værdistigninger: 

Motivet bag et fremrykket generationsskifte kan være, at der forventes betydelige værdistigninger 

på virksomhedens forskellige aktiver, og det dermed kan være en fordel rent skatte- og 

afgiftsmæssigt at gennemføre et øjeblikkeligt generationsskifte. Ved en kommende ændring i 

skatte- og afgiftsreglerne kan det vise sig, at et generationsskifte kan være hensigtsmæssigt at 

gennemføre her og nu, frem for at vente til den forventede værdistigning er indtruffet. Endvidere vil 

en værdistigning på virksomhedernes aktiver øge ”salgsprisen” på virksomheden og dermed forhøje 

finansieringsbehovet hos den yngre generation. 

 

Et andet motiv kan være et fælles ønske fra de to generationer om, at værdistigningen skal tilfalde 

den yngre generation. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til de forventede fremtidige 

værdistigninger, således at det ikke ændrer de fastsatte forudsætninger ved planlægningen med det 

resultat, at generationsskiftet ikke længere kan gennemføres. 

 

6. Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet: 

Dette er et område, som har stor fokus hos både den ældre og yngre generation, da det kan have stor 

likviditetsmæssig betydning. Ofte vil den yngre generation have en lille formue og dermed have 

svært ved at kunne klare det økonomiske krav, som et generationsskiftet kan stille. Spørgsmålet er, 

om beskatningen skal ske her og nu, eller om den skal udskydes ved brug af successionsreglerne7. 

Beskatningen af generationsskiftet afhænger af, hvilken model der vælges. Et andet spørgsmål er, 

om generationsskiftet skal ske på én gang, eller om det skal være et glidende generationsskifte over 

en årrække. 

 

Ved at planlægge generationsskiftet i god tid kan der vælges en hensigtsmæssig model, der 

muliggør en reduktion i skatter og afgifter. Igen er det tidsmæssige perspektiv vigtigt.  

Hvis ikke der planlægges i god tid, kan det være med til at mindske antallet af anvendelige 

modeller, og det kan i sidste ende vise sig, at den skatte- og afgiftsmæssige konsekvens heraf 

                                                
7 Se kapitel 14 for beskrivelse af successionsreglerne 
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umuliggør generationsskiftet. Ligeledes kan mangel på likviditet vise sig at være skyld i, at 

generationsskiftet ikke kan gennemføres som planlagt. 

 

Erfaringen viser, at der oftest er størst fokus på dette område allerede fra starten af 

planlægningsprocessen, og at der derfor planlægges herudfra. Det gælder både rådgiver, den ældre 

generation og den yngre generation. Dermed bliver det en omvendt proces i forhold til det mest 

hensigtsmæssige, som er at få analyseret det hensyn, der skal tages til virksomheden og herefter 

analyseret hensynet til den ældre og yngre generation. 

 

De skatte- og afgiftsmæssige regler vil blive beskrevet i kapitel 14. 
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9. Selskabsmæssige forhold 

 

For aktie- og anpartsselskaber findes der en lang række regelsæt i form af formelle krav, 

ansvarsfordeling mellem selskabsdeltagerne, rettigheder og pligter samt skattemæssige regler. 

 

Hovedsageligt findes disse krav i aktie- eller anpartsselskabsloven, årsregnskabsloven og i 

selskabsskatteloven. Men også i en række særlove specielt inden for skattelovgivningen er der et 

stort regelkompleks, der vil være for omfattende at liste op her. De for opgaven relevante 

skatteregler er behandlet i kapitel 14. 

 

9.1. Stiftelse, vedtægter og kapitalforhold 

De særlige krav til aktieselskaber er oplistet i aktieselskabsloven. Den kræver, at der er et sæt 

vedtægter. Der er bestemmelser som selskabet overordnet skal fungere under, hvad angår ledelse, 

årsrapport, revision og aktiekapital, samt hvilket formål selskabet har, hvad selskabet hedder og 

hvor det hører hjemme, jf. aktieselskabslovens § 4. 

 

Det er af afgørende betydning, at selskabet og dets vedtægter samt ledelsessammensætning 

registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, da det er en betingelse for et aktieselskabs eksistens, jf. 

aktieselskabslovens § 12. Alle de retshandler som et selskabs ledelse indgår, før selskabet er 

registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har bindende virkning for selskabet, såfremt dette opnår 

en registrering. I modsat fald vil retshandlerne være bindende for stifterne. 

 

Inden selskabet kan registreres skal det stiftes, hvilket sker på en stiftende generalforsamling. Dette 

sker ved, at en eller flere stiftere indkalder til generalforsamling hvor bl.a. vedtægterne vedtages. 

Forinden har disse stiftere oprettet et stiftelsesdokument. De øvrige punkter på en stiftende 

generalforsamling vil som minimum være dem, der er omtalt under det efterfølgende afsnit om 

ledelse i selskaber. 

 

Ud over registreringen og vedtægternes formelle indhold kræver aktieselskabsloven også, at 

aktieselskabet skal have en fast aktiekapital på minimum kr. 500.000 (anpartsselskaber kr. 

125.000). Kapitalen må gerne være større, men aldrig mindre. Stifterne af selskabet skal således 

have samlet og indbetalt kapitalen før selskabet kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
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Når disse formaliteter er i orden, er aktieselskabet stiftet. Et anpartsselskab er stiftet, så snart 

stiftelsesdokumentet er underskrevet, kapitalen indbetalt og registreret hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Reglerne omkring ledelse er mindst omfangsrig for anpartsselskaber, jf. 

efterfølgende afsnit. 

 

Fælles for de to selskabsformer er, at kapitalforhøjelse og – nedsættelse skal vedtages på en 

generalforsamling under hensyntagen til særlige regler, der ikke omtales her. En kapitalnedsættelse 

må ikke medføre en selskabskapital, der er lavere end henholdsvis kr. 500.000 og kr. 125.000. 

 

9.2. Ledelse 

Aktieselskabsloven regulerer ret omfattende konditionerne og kompetencedelingen af 

aktieselskabets selskabsorganer. Det er først og fremmest bestemt i aktieselskabsloven, at et 

aktieselskabs selskabsorganer som minimum består af en aktionærkreds kaldet generalforsamling, 

en bestyrelse og en direktion. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og har som 

udgangspunkt ret til at træffe beslutning om alle selskabets anliggender, med mindre lovgivningen 

eller vedtægterne siger noget andet. 

 

Aktieselskabsloven fastslår, at det af de 3 selskabsorganer udelukkende er generalforsamlingen, der 

har kompetence til at vælge bestyrelsen, jf. aktieselskabslovens § 49, godkende årsrapporten samt 

beslutte, hvorledes årets resultat skal fordeles eller inddækkes, jf. aktieselskabslovens § 69, ændre 

vedtægterne og træffe beslutning om likvidering af selskabet, jf. henholdsvis aktieselskabslovens §§ 

78 og 114. Endelig er det også generalforsamlingen, der har kompetencen til at vælge revisor, jf. 

aktieselskabslovens § 82. 

 

Bestyrelsen er bestemt sammen med direktionen til at lede selskabet. Det er udpræget aftalefrihed 

mellem bestyrelse og ledelse, hvor grænserne går mellem de to organers kompetenceområder, men 

det er som udgangspunkt bestyrelsen, der udøver den overordnede styring og kontrol, medens 

direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Dette ses tydeligst i aktieselskabslovens § 54, 

som bestemmer at den daglige ledelse og beslutningskompetencen over forhold, der ikke er 

usædvanlige og ikke har stor betydning, ligger hos direktionen, medens bestyrelsen skal påse, at der 

er et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet, samt at bogføringen og formueforvaltningen 

kontrolleres på tilfredsstillende måde. 
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Udadtil tildeler aktieselskabslovens §§ 60 og 61 tegningsretten, medens aktionærerne ikke er 

omtalt. Sidstnævnte tildeles kun retten til at træffe beslutninger på generalforsamlingen, jf. 

aktieselskabslovens § 65. De kan således ikke indgå aftaler på vegne af selskabet. Bestyrelsen og 

direktionen kan derimod indgå aftaler med tredjemand om alle anliggender vedrørende selskabet, 

kun begrænset af lovgivningen, jf. aktieselskabslovens § 61, stk. 1, selskabets tegningsregler eller 

selskabets formål, jf. aktieselskabslovens § 61, stk. 2. 

 

På ledelsesområdet afviger anpartsselskaber markant fra aktieselskaber, idet der her er valgfrihed 

med hensyn til, om der skal være en bestyrelse og en direktion eller kun en direktion i ledelsen af 

selskabet. Det er fortsat generalforsamlingen, der vælger selskabets ledelse, men det er ikke så 

vigtigt for lovgiver, at der er deling mellem den daglige ledelse og kontrolmyndigheden af den 

daglige ledelse i anpartsselskaber som i aktieselskaber. 

 

Denne vigtighed af adskillelsen i aktieselskaber fremgår også tydeligt af bestemmelsen i 

aktieselskabslovens § 56, der betyder, at bestyrelsesformanden ikke må være direktør i selskabet. 

En af årsagerne til, at det er mindre væsentligt fra lovgivers side, at der er adskillelse mellem de to 

funktioner i anpartsselskabets ledelse, skal findes i, hvad denne har set som formål med 

selskabsformen. 

 

Aktieselskabsformen er møntet på en meget bred ejerkreds og ultimativt en børsnotering, hvor der 

er langt mellem aktionæren og den daglige ledelse. Der er derfor stort behov for, at flere 

instanser/fysiske personer er involveret i formueforvaltningen og den daglige ledelse af kontrol og 

kompetencemæssige årsager, medens anpartsselskabsformen er mere velegnet til få ejere, der er 

relativt tæt på den daglige beslutningstagen. 

 

9.3. Hæftelse og kreditorforhold 

Et aktie- eller anpartsselskab er et selskab med begrænset hæftelse. Det betyder ikke, at det kan 

begrænse sin hæftelse til noget bestemt, men at aktionærerne ved den egenskab at eje aktier ikke 

hæfter over for selskabets kreditorer. Den gæld et aktieselskab pådrager sig er selskabets egen og 

kan kun søge fyldestgørelse i selskabets aktiver. 
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Det afskærer ikke aktionærer i at påtage sig hæftelse for gælden, men i så fald er det ikke en 

hæftelse, der er pådraget i form af at være aktionær, men en påtaget hæftelse i form af 

sikkerhedsstillelse over for den enkelte kreditor i form af f.eks. kaution eller pant. Det eneste 

tidspunkt, hvorpå aktionærerne og ledelsen for den sags skyld, kan blive ansvarlige for selskabets 

gæld, er hvis de ifalder erstatningsansvar i henhold til aktieselskabslovens §§ 140-142. 

 

Hvor der ikke er lovgivningsmæssige problemer i muligheden for en aktionær til at påtage sig en 

personlig hæftelse for selskabets gæld, er det modsatte strengt forbudt for så vidt angår fysiske 

personer. Det gælder både direkte udlån og sikkerhedsstillelser fra selskabet over for aktionæren, 

direktionen og bestyrelsen, herunder førnævntes nærtstående eller kreditorer, jf. aktieselskabslovens 

§ 115. 

 

9.4. Revision og regnskabsaflæggelse 

Selskaber er omfattet af revisionspligten, jf. aktieselskabslovens § 82 og årsregnskabslovens § 135. 

Det primære krav for regnskabsaflæggelse er til at beskytte kreditorer. Dels udspringer det af kravet 

fra lovgivers side om offentlighed og at de oplysninger, som selskaberne giver, er pålidelige og 

opfylder en række standardiserings- og informationsmæssige krav. I den forbindelse er revisor 

”offentlighedens tillidsrepræsentant”, jf. § 2, stk. 1 i lov om statsautoriserede og registrerede 

revisorer. 

 

Det er meget væsentligt for lovgiver, at der er revision på selskaberne. Det ses bl.a. i, at selskabet 

kan tvangsopløses, hvis der ikke er valgt en revisor på generalforsamlingen mv., jf. 

aktieselskabslovens § 118. Revisor har ubegrænset ret til at revidere selskabet og krav på alle de 

oplysninger, der er nødvendige i henhold til revisors opfattelse, jf. aktieselskabslovens § 54 b. 

Endvidere har revisor ret til at deltage på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, jf. 

aktieselskabslovens § 76 a samt ret via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling, hvis der er behov for dette, jf. aktieselskabslovens §§ 70 og 72. 

 

Jf. årsregnskabslovens § 138 skal selskaberne indsende deres årsrapporter til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, således at disse er offentligt tilgængelige. Indsendelsen skal ske uden ugrundet 

ophold fra godkendelsen på generalforsamlingen og senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Undladelse kan medføre, at selskabet pålægges bøder og i sidste ende tvangsopløses. 
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Graden af information afhænger af selskabets størrelse, jf. årsregnskabslovens § 7. Selskaber er 

enten omfattet af regnskabsklasserne B, C eller D, hvor årsrapporter aflagt efter klasse B er mindst 

informative med mindre krav til oplysningerne fra ledelsen og regnskabsmæssige oplysninger. 

Årsrapporter aflagt efter klasse C omfatter ud over de almindelige større regnskaber målt på 

balancesum, omsætning og antal ansatte også koncernregnskaber og modervirksomheder. Ud over 

hvad der kræves til klasse B årsrapporter, kræves der større krav til oplysningerne i 

ledelsesberetningen, ligesom der skal oplyses nøgletal samt udarbejdes en pengestrømsopgørelse, 

Klasse D omfatter bl.a. alle børsnoterede selskaber. 

 

Herudover er der nogle krav til oplysninger om ledelsens øvrige hverv mv. i årsregnskabsloven 

samt fondsbørsens informationskrav, kvartalsrapporter mv., som ikke bliver behandlet her. 

 

9.5. Ejernes ind- og udtræden af selskaber 

Ved et selskabs stiftelse er det af vital betydning, at der er stiftere, senere aktionærer, der indbetaler 

selskabskapitalen til selskabet for at selskabet kan registreres og bringes til eksistens. Det er som 

udgangspunkt det eneste tidspunkt, hvor selskabet og aktionæren er tvunget til at indgå aftale om 

aktionærens indtræden i virksomheden. 

 

Efterfølgende er det umiddelbart selskabet uvedkommende, at en aktionær ønsker at træde ind eller 

ud af aktionærkredsen. Selskabets ledelse er pligtig til at føre en fortegnelse over aktierne, jf. 

aktieselskabslovens § 25 samt en fortegnelse over de aktionærer, der besidder en aktiepost med 

minimum 5 % af stemmerettighederne, eller som udgør 5 % af selskabskapitalen, dog minimum kr. 

100.000, jf. aktieselskabslovens § 28 a. 

 

Disse bestemmelser har ikke noget direkte med aktionærens ind- og udtræden af aktionærkredsen at 

gøre, men det er pålagt aktionæren at give meddelelse til selskabet om, at grænserne er overskredet, 

og at denne derfor skal noteres. 

 

En aktionær er som udgangspunkt frit stillet om at sælge sin aktiepost og dermed træde ud af 

aktionærkredsen, medens en potentiel aktionær ikke har krav på at blive medlem af 

aktionærkredsen. Er der i vedtægterne nedfældet, at aktierne skal være navneaktier, skal køberen af 
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aktierne melde sit køb til selskabet, så dette bliver noteret i aktiebogen. I modsat fald mister denne 

de rettigheder, der er tilknyttet aktien. Dog ikke udlodninger og retten til nye aktier. 
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10. Regnskabsmæssige forhold 

 

10.1. Værdiansættelse 

I forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte skal virksomheden værdiansættes. 

Værdien af selskabet og dens aktiver skal opgøres til brug for beregning af afståelsessummen og 

den dertilhørende avance eller tab. Som udgangspunkt skal handelsværdien på 

transaktionstidspunktet anvendes. 

 

Et generationsskifte kan foregå som en simpel afståelse af selskabet, hvor det udelukkende er 

aktierne, der skifter ejer eller det kan foregå som en afståelse af selskabets driftsaktiviteter. 

 

10.1.1. Sondring mellem interesseforbundne og uafhængige parter 

Ved værdiansættelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse skelnes der mellem salg til 

interesseforbundne og uafhængige parter. Årsagen hertil er, at der er forskellige interesser, der 

spiller ind ved henholdsvis interesseforbundne og uafhængige parter, hvilket myndighederne har 

søgt at imødese ved udarbejdelse af forskellige cirkulærer. 

 

Handel mellem interesseforbundne parter 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter vil der ofte være en tendens til at 

værdiansættelsen sker med udgangspunkt i hensynet til samtlige af aftalens parter og dermed et 

forsøg på at mindske den samlede skat mest muligt. På baggrund heraf har SKAT opstillet en række 

retningslinjer for, hvornår der er tale om interessesammenfald ved en virksomhedsoverdragelse: 

 

• I gavemiljø8 

• Hvor der er fælles økonomiske interesser f.eks. hovedaktionær/selskab 

• Hvor der ikke er modstridende skattemæssige interesser 

• Hvor kun den ene part har skattemæssige interesser i købesummens fordeling, f.eks. hvis 

den ene part ikke er skattepligtig eller har et betydeligt uudnyttet skattemæssigt underskud, 

der efter de gældende regler om underskudsfremførsel ikke ville kunne udnyttes fuldt ud, 

eller handlen foregår mellem en privatperson og en kommune 

 

                                                
8 Se kapitel 14 for gavemiljø 
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Ved et generationsskifte til et familiemedlem i horisontal linje, vil der være tale om overdragelse til 

interesseforbundne parter, dvs. at brødre og søstre ikke anses for at være interesseforbundne parter, 

jf. BAL § 22. Værdiansættelsen vil i forbindelse hermed altid blive kritisk gennemgået af 

skattemyndighederne med henblik på at vurdere, om værdiansættelsen er sket til handelsværdi eller 

til underpris, og der dermed er opstået en afgiftspligtig gave. Hvis det er skattemyndighedernes 

opfattelse, at værdiansættelsen ikke stemmer overens med den reelle værdi af aktiverne er de 

berettiget til at tilsidesætte værdiansættelsen af virksomheden og fordelingen heraf på de enkelte 

aktiver. 

 

Ved interesseforbundne parter skal der ydermere sondres mellem personer, der befinder sig inden 

og uden for gaveafgiftskredsen. Årsagen hertil er, at der er forskellige interesser, der spiller ind ved 

værdiansættelse inden og uden for gaveafgiftskredsen, hvorfor der er udarbejdet særskilte 

cirkulærer, der tager højde herfor. Ved værdiansættelse inden for gaveafgiftskredsen finder 

værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17/11 1982 anvendelse ved overdragelse af både enkeltaktiver 

og unoterede aktier og anparter. 

 

Uden for gaveafgiftskredsen skal værdiansættelsen af en række af virksomhedens aktiver samt 

unoterede aktier ske i henhold til de af SKATs udarbejdede cirkulærer. Fælles for dem alle er, at der 

er tale om aktiver, hvor værdiansættelsen typisk er vanskelig at foretage. De vejledende anvisninger 

omhandler goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10, fast ejendom i henhold til TSS-cirkulære 

2000-05 og unoterede aktier og anparter i henhold til TSS-cirkulære 2000-09. 

 

Handel mellem uafhængige parter 

Udgangspunktet for værdiansættelse af aktiver er værdien i handel og vandel, hvilket vil sige 

handelsværdien. Handelsværdien er udtryk for den værdi, som en uafhængig køber og sælger med 

modstridende interesser kan aftale sig frem til. En uafhængig køber vil som udgangspunkt købe 

virksomheden til den laveste mulige pris, mens sælgeren alt andet lige ønsker en så stor fortjeneste 

som muligt. En sådan værdiansættelse mellem uafhængige parter vil som udgangspunkt blive 

accepteret af skattemyndighederne, idet værdiansættelsen må formodes at være udtryk for den 

pågældende handelsværdi i aftaleøjeblikket. 
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I en overdragelsessituation mellem en virksomhed og en medarbejder er der som udgangspunkt tale 

om uafhængige parter, idet det forudsættes at parterne har modstridende interesser i henhold til 

ovenstående beskrivelse. Efter indførelse af lov nr. 394 af 6/6 2002 har medarbejdere i lighed med 

familiemedlemmer mulighed for at benytte reglerne om skattemæssig succession ved erhvervelse af 

aktier. Det kan på baggrund heraf diskuteres om en virksomhedsoverdragelse til en medarbejder 

altid kan betragtes som handel mellem uafhængige parter. 

 

En indikation af at der tværtimod er tale om interesseforbundne parter er, at medarbejdere efter 

indførsel af medarbejdersuccession kan overtage en virksomhed på samme lempelige vilkår som et 

familiemedlem, der kategorisk er at betegne som en interesseforbunden part. Endvidere vil brugen 

af skattemæssig succession9 typisk reducere overdragelsessummen, i forhold til den pris en 

medarbejder uden brug af succession er villig til at betale. Dette skyldes, at successionen medfører, 

at medarbejderen overtager overdragerens skatteforpligtelse. Medarbejdersuccession bevirker 

dermed en reduktion i overdragelsessummen i forhold til den gældende markedsværdi, hvorfor der 

indirekte er tale om interesseforbundne parter, idet handlen dermed er sket til underpris. 

 

Forhold der taler for, at en virksomhedsoverdragelse til en medarbejder er handel mellem 

uafhængige parter er, at der ikke er tale om en overdragelse i gavemiljø. Endvidere har 

virksomheden og medarbejderen ikke fælles økonomiske interesser, men tværtimod modstridende 

skattemæssige interesser. Hermed menes, at en virksomhedsejer alt andet lige ønsker en så høj 

overdragelsessum som muligt, uagtet at erhververen er en nær medarbejder. Overdrageren har i 

overvejende grad ikke incitament til at begunstige en medarbejder, som på trods af at opfylde 

kravene som værende en nær medarbejder aldrig vil have et nært interessefællesskab med 

overdrageren. Endelig fremgår det direkte af en ministerbesvarelse til Foreningen Registrerede 

Revisorer i lovforslaget L. 194-2 2001/02, at en overdragelse til en nær medarbejder som 

udgangspunkt er handel mellem uafhængige parter. Yderligere har Landsskatteretten har truffet 

afgørelse i en sag, hvoraf det fremgår, at en medarbejder bør betragtes som en uafhængig part. 

 

Holdningen fra SKAT er, at denne landsskatteretkendelse er meget konkret og derfor kun finder 

anvendelse på forhold, der er nærmest identiske hermed. Det er dermed SKATs generelle holdning, 

at en medarbejder er at betragte som en interesseforbunden part. Som det fremgår af ovenstående er 

                                                
9 Se kapitel 14 for beskrivelse af successionsreglerne 
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der stadig en række uklarheder på dette område, hvorfor en medarbejder som udgangspunkt kan 

betegnes både som en uafhængig og som en interesseforbunden part. 

 
10.2. Værdiansættelse inden for gaveafgiftskredsen 

 

10.2.1. Enkeltaktiver 

Når et selskab skal generationsskiftes vil det ikke nødvendigvis ske som et salg af hele 

virksomheden, men kan også forekomme ved salg af enkelte driftsaktiviteter, såsom ejendomme og 

driftsmidler. 

 

Udgangspunktet for værdiansættelse af enkeltaktiver er handelsværdien i aftaleøjeblikket. 

 

10.2.1.1. Goodwill 

Værdiansættelse af goodwill er en vigtig faktor ved overdragelse af et selskab, idet overdragerens 

og erhververens økonomiske forhold påvirkes heraf. Eksempelvis vil størrelsen af goodwill medføre 

en højere skattebetaling for overdrageren og et større finansieringskrav til erhververen af selskabet. 

 

Definition af goodwill 

Begrebet goodwill kan defineres både regnskabs- og skattemæssigt. Ved den regnskabsmæssige 

definition forstås den merpris erhververen er villig til at betale for virksomheden ud over summen 

af de øvrige aktiver og passivers nettoværdi. Merprisen opstår, hvis virksomheden forventes at give 

en merindtjening ud over det der medgår til forrentningen af virksomhedens øvrige aktiver. Der er 

altså som udgangspunkt tale om, at goodwill fremkommer som en residual i forhold til 

virksomhedens øvrige værdier. 

 

Goodwill i skattemæssig henseende forstås som den til en erhvervsvirksomhed knyttede 

kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende. Skattemæssigt anses goodwill for at være knyttet 

til virksomheden og ikke til udvalgte personer, der besidder særlige kvalifikationer. 

 

Værdiansættelse 

Goodwill skal som udgangspunkt værdiansættes efter de skatteretlige regler om værdiansættelse til 

handelsværdien ved overdragelse til såvel interesseforbundne som uafhængige parter. Ligningsrådet 

har vedtaget en vejledende anvisning, jf. TSS-cirkulære 2000-10 til brug for værdiansættelse af 
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goodwill, da de almindelige markedsmekanismer ved overdragelse inden for et interessefællesskab 

antages at være sat ud af kraft. Anvisningen finder anvendelse på overdragelser mellem 

interesseforbundne parter, herunder juridiske personer, hvorfor der ved værdiansættelse af goodwill 

ikke skal foretages en afgrænsning mellem overdragelser, som på den ene side er omfattet af 

værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17/11 1982 og på den anden side TSS-cirkulæret 2000-10. 

 

Udgangspunktet for værdiansættelsen i henhold til denne vejledning er handelsværdien. I visse 

brancher er der dog udviklet særlige kutymer til brug for værdiansættelse, men hvor dette ikke er 

tilfældet, finder den vejledende beregningsmodel anvendelse10. 

 

Beregningsmodellen i henhold til TSS-cirkulære 2000-10 er udtryk for en standardiseret beregning 

af goodwill. Grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 

tre regnskabsår, hvortil en række poster skal reguleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17/11 1982 



GENERATIONSSKIFTE 

 33 

Figur 1. 

 

Goodwillberegning

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Resultat 50.000 210.000 430.000

Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 

Medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter 12.000 10.000 8.000

Finansielle udgifter 62.000 50.000 54.500

Ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven 0 0 76.500 0

12.000 112.000 10.000 260.000 84.500 484.500

  

Resultat 100.000 250.000 400.000

Vægtning 1 2 3

Vægtede resultater 100.000 500.000 1.200.000

Vægtet resultat i alt 1.800.000

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 300.000

Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 150.000

450.000

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) -250.000

200.000

Forretning af aktiver Aktiver: 1.000.000 Rentepct: 8 = -80.000

Rest til forrentning af goodwill 120.000

Kapitaliseringsfaktor Levetid: 9 Rentepct: 12 = 3,02 362.400

Den beregnede goodwill 362.000

3. sidste år 2. sidste år Sidste år

 
 

Kilde: Revisormanualen 09/2 side 56 

 

De enkelte elementer i beregningsmodellen vil der blive redegjort for i de efterfølgende afsnit: 

 

Korrektion for udviklingstendens 

Ved en konstant resultatmæssig udvikling inden for de tre sidste regnskabsår, såvel positiv som 

negativ, beregnes et tillæg eller fradrag for udviklingstendensen. Udviklingstendensen opgøres som 

halvdelen af den samlede stigning fra tredjesidste år til sidste år. 
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Forrentning af virksomhedens aktiver 

Forrentning af aktiverne er beregnet på grundlag af virksomhedens samlede aktiver fratrukket 

driftsfremmede aktiver såsom likvide beholdninger, obligationer mv. Af SKM.2001.132.LR, som er 

en bindende forhåndsbesked, fremgår det af sagens resume, at likvide midler som altovervejende 

hovedregel skal holdes uden for forrentningen af aktiverne, idet virksomhedens beholdning af 

likvide midler ikke siger noget om virksomhedens evne til at oparbejde goodwill. 

 

Aktiverne forrentes med den gældende kapitalafkastsats + 3 %, jf. VSL § 9. 

 

Kapitalisering 

Det beregnede goodwillbeløb kapitaliseres med en individuel kapitaliseringsfaktor, der er udtryk for 

forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og goodwillens 

forventede levetid. Levetiden er udtryk for, hvor mange år et afkast på den erhvervede goodwill kan 

forventes. 

 

10.2.1.2. Fast ejendom 

Hovedreglen for værdiansættelse af fast ejendom er i henhold til værdiansættelsescirkulærets punkt 

4, værdien i handel og vandel. 

 

Ifølge punkt 5 i cirkulæret skal den nominelle værdi af hver enkel gældspost med relation til 

ejendommen kursreguleres og dermed omregnes til kontantværdi. 

 

Hvis parternes værdiansættelse af den faste ejendom omregnet til kontantværdi ikke afviger mere 

end 15 % fra den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, skal den beregnede værdiansættelse 

ligge til grund for værdiansættelsen, jf. punkt 6. Hvis værdiansættelsen tværtimod afviger med mere 

end 15 % i forhold til ejendomsvurderingen, skal den nominelle værdi af gældsposterne reguleres 

med differencen mellem den beregnede kontantværdi og +/- 15 % af ejendomsvurderingen. 

 

Denne beregningsregel fraviges alene i de tre nedenstående situationer: 

 

For det første følger det af cirkulærets punkt 6, 3. og 4. punktum, at værdiansættelsen alene er 

vejledende for skatteyderen og kan fraviges, hvis der er forhold der taler herfor. Et eksempel herpå 
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kan være stærkt faldende prisudvikling på fast ejendom, som ikke afspejles i den seneste 

offentliggjorte ejendomsvurdering. 

 

For det andet gælder princippet ikke, hvis ejendommen siden den sidste ejendomsvurdering har 

undergået større ombygning eller udstykning, som endnu ikke har givet sig udslag i den offentlige 

ejendomsvurdering, jf. cirkulærets punkt 8. 

 

Endelig kan myndighederne i tvivlstilfælde lade ejendommen blive vurderet af vurderingsmænd. 

Denne regel må kun benyttes i de tilfælde, hvor værdiansættelsen af ejendommen afviger fra de 

øvrige retningslinjer i cirkulæret. Dette følger blandt andet af ministerbesvarelsen i TfS 1984 418, 

hvoraf det fremgår, at skattemyndighederne ikke kan benytte retten til at lade ejendommen vurdere, 

hvis værdiansættelsen omregnet til kontantværdi ligger inden for +/- 15 % af kontantværdien. 

 

10.2.1.3. Driftsmidler og inventar 

Hovedreglen er, at driftsmidler og inventar skal ansættes til værdien i handel og vandel, jf. 

værdiansættelsescirkulærets punkt nr. 21. Umiddelbart tages der udgangspunkt i den 

regnskabsmæssige nedskrevne værdi som udtryk for værdien i handel og vandel, men det kan være 

hensigtsmæssigt at få en sagkyndig til at vurdere aktiverne for at opnå den reelle handelsværdi. 

 

10.2.1.4. Varebeholdning 

I henhold til værdiansættelsescirkulæret punkt nr. 26 skal varelageret ansættes til salgsværdien, men 

med accept af en vis nedskrivning i forhold til dags, indkøbs- eller fremstillingsprisen. Denne pris 

kan normalt ikke opnås ved et samlet salg af et større varelager, og myndighederne er generelt 

afskåret fra en efterfølgende vurdering af lageret på grund af stedfundne bevægelser. Der må her 

anlægges et skøn. 

 

Værdiansættelsen af varelageret opgøres, jf. VLL § 1 som dagsprisen ved regnskabsårets slutning, 

hvilket er indkøbsprisen med tillæg af fragt og told eller lignende. Samme værdiansættelse 

anvendes normalt også i regnskabsmæssig henseende. 

 

Ved et samlet salg af hele varelageret anses den regnskabsmæssige bogførte værdi også som 

handelsværdien. 
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10.2.2. Unoterede aktier og anparter 

I henhold til værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17/11 1982, punkt 17 skal unoterede aktier og 

anparter værdiansættes til handelsværdi ved overdragelser til den gaveafgiftspligtige personkreds. I 

praksis vil der ofte ikke kunne fremskaffes oplysninger om aktiernes handelsværdi, hvorfor 

skattekursen skal benyttes ved værdiansættelsen, jf. cirkulærets punkt 17, andet afsnit. 

 

Pr. 1. januar 1997 blev formueskattekursen imidlertid afskaffet. Før 1997 var udgangspunktet, at 

unoterede aktier og anparter skulle værdiansættes efter en formueskattekurs beregnet af SKAT. 

Disse blev hvert år offentliggjort i en skattekursliste og var beregnet efter regler fastsat af 

ligningsrådet. 

 

Som følge af afskaffelsen af formueskattekursen er SKAT stoppet med at beregne og offentliggøre 

skattekursen for unoterede aktier og anparter. På trods af afskaffelsen er ordlyden i 

værdiansættelsescirkulæret ikke blevet ændret, hvorfor retningslinjerne stadig kan finde anvendelse 

ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter. Dette fremgår af TfS 1997.599, hvori 

skatteministeriet anerkender den fortsatte brug af værdiansættelsescirkulæret og dens 

beregningsmetoder. 

 

10.3. Værdiansættelse uden for gaveafgiftskredsen 

 

10.3.1. Enkeltaktiver 

 

10.3.1.1. Goodwill 

Som tidligere beskrevet finder cirkulæret om beregning af goodwill anvendelse både inden og uden 

for gaveafgiftskredsen. Se afsnit 10.2.1.1. 

 

10.3.1.2. Fast ejendom 

Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter omfattet af 2000-05 cirkulæret, 

skal værdien fastsættes til en pris svarende til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt på 

tidspunktet for overdragelsen, altså en overdragelse sket på armslængde-vilkår. Dette anser 

skattemyndigheden for at være opfyldt, hvis den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering er 

benyttet. 



GENERATIONSSKIFTE 

 37 

Såfremt den offentlige ejendomsvurdering ikke er udtryk for en retvisende handelsværdi for 

ejendommen på tidspunktet for aftalens indgåelse er parterne ikke bundet heraf. Dette er tilfældet i 

de 4 følgende situationer: 

 

• Hvor ejendomsvurderingen antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. 

• Hvor der er foretaget ombygning eller modernisering af ejendommen efter den seneste 

ejendomsvurdering. 

• Hvor skattemyndigheden udtaler sig om handelsprisen på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

• Hvor parterne henvender sig til den kommunale ligningsmyndighed. 

 

En fravigelse af ejendomsvurderingen fremgår af SKM.2001.74.LR ”. Ligningsrådet blev i en 

bindende forhåndsbesked spurgt, hvorvidt et anpartsselskab (A ApS) kunne overdrage den ejendom, 

som hovedaktionæren (H) beboede for kr. 2.350.000 uden skattemæssige konsekvenser for H. 

Ejendommen var cirka et år tidligere blevet overdraget fra H til A ApS for kr. 1.700.000 og A ApS 

havde de følgende 10 måneder afholdt udgifter til renovering af ejendommen på kr. 3.500.000. 

Henset til at disse udgifter udelukkende var i H’s interesse, og at det kun var et år siden, at 

ejendommen var blevet overdraget til A ApS, udtalte Ligningsrådet, at alene ved en overdragelse til 

A ApS’ kostpris for ejendommen på kr. 5.200.000, kunne H undgå skattemæssige konsekvenser”. 

 

Cirkulæret giver ingen vejledning til fastlæggelse af en ejendoms handelsværdi som alternativ til 

den offentliggjorte ejendomsvurdering, hvorfor denne må vurderes konkret. 

 

10.3.1.3. Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar skal ansættes til værdien i handel og vandel. Se afsnit 10.2.1.3. 

 

10.3.1.4. Varebeholdning 

Se afsnit 10.2.1.4. 
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10.3.2. Unoterede aktier og anparter 

 

10.3.2.1. Uafhængige parter 

Når en virksomhed overdrages mellem uafhængige parter sker værdiansættelsen som udgangspunkt 

gennem forhandlinger mellem den købende og sælgende part, jf. kapitel 10.1. Det kan være svært at 

fastslå handelsværdien på en virksomhed i de situationer, hvor denne ikke er kendt, hvilket har 

resulteret i, at værdiansættelsen i praksis tager udgangspunkt i forskellige modeller og metoder. 

 

Det kan anbefales, at anvende flere modeller for at danne sig et indtryk af den korrekte værdi for 

virksomheden. Nedenfor nævnes de mest relevante modeller: 

 

• Indre værdi/substansværdien 

• Værdi med udgangspunkt i forventet fremtidig indtjening 

• Børskursværdi/P/E-værdi 

 

Indre værdi/substansværdien 

Ved virksomhedens ophør vil sælger typisk som minimum acceptere den regnskabsmæssige værdi 

også kaldet den indre værdi. Alternativ til den indre værdi er substansværdien, hvor den 

regnskabsmæssige bogførte værdi af aktiver og passiver reguleres til værdien i handel og vandel. 

Årsagen til at dette alternativ er mere brugbart i praksis er, at de regnskabsmæssige værdier ofte 

ikke repræsenterer den reelle handelsværdi. Et eksempel herpå er, at den bogførte værdi af 

driftsmidler og inventar ikke altid er udtryk for handelsværdien, idet disse aktivposter ofte vil være 

nedskrevet til en lavere værdi end den egentlige værdiforringelse som aktivet har undergået. Modsat 

vil virksomhedens beholdning af børsnoterede aktier og obligationer samt likvider repræsentere 

handelsværdien. 

 

Ved indførelse af den nye årsregnskabslov i 2001 har det bevirket, at den indre værdi i højere grad 

end tidligere afspejler substansværdien, idet årsregnskabsloven nu giver mulighed for opskrivning 

af visse aktiver til handelsværdien. 
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Værdi med udgangspunkt i fremtidig indtjening 

Som det fremgår af ovenstående bygger værdiansættelsens indre værdi på de regnskabsmæssige 

værdier som foreligger på overdragelsestidspunktet. Denne værdiansættelse tager dermed ikke 

højde for fremtidig indtjening, hvorfor ovennævnte indirekte kan siges at være udtryk for 

minimumsprisen. 

 

Overdrageren har mulighed for at benytte en række teoretiske modeller som alle inddrager den 

forventede fremtidige indtjening. Modellerne er teoretisk baserede og bygger på en del 

forudsætninger, hvorfor værdiansættelsen vil være præget af usikkerhed og skal vurderes kritisk. De 

omtalte modeller er; dividendemodellen, egenkapital-multiplikatormodellen og den frie cash flow 

model. Den mest anvendelige model i praksis er den frie cash flow model, hvorfor denne og 

elementerne heri vil blive beskrevet nærmere i nedenstående. 

 

Modellen tager udgangspunkt i en tilbagediskontering af de fremtidige frie cash flow for en given 

budgetperiode med tillæg af en terminalværdi, der vedrører virksomhedens restlevetid. Til brug for 

beregning af det frie cash flow i budgetperioden, skal der udarbejdes realistiske budgetter som 

baseres på virksomhedens regnskabsmæssige resultater kombineret med forventninger til fremtiden. 

Når disse er fastlagt skal det frie cash flow fra udløbet af budgetperioden til resten af 

virksomhedens levetid beregnes. Terminalværdien repræsenterer med andre ord den værdiskabelse, 

der ligger længere ude i fremtiden. 

 

Som det ses af ovenstående er modellens forudsætninger forbundet med stor usikkerhed, da der er 

tale om fremtidige forventninger. 

 

Til brug for tilbagediskonteringen af det fremtidige cash flow benyttes størrelsen kwacc, som kan 

udtrykkes ved følgende formel11: 

kwacc = (rf + rs )(1-t) 

 

kwacc afspejler virksomhedens samlede kapitalomkostninger og dermed, hvad det koster 

virksomheden at have fremmedkapital. 

 

                                                
11 Der henvises til bilag 1 
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Denne størrelse består af følgende faktorer: 

 

• Risikofrirente (rf) er udtryk for markedsrenten og svarer dermed til det afkast, det kan 

forventes at opnå ved placering i obligationer eller i banken. 

• Risikotillæg (rs) er udtryk for den risiko investeringen indebærer. Omfanget af tillægget 

afhænger specifikt af den pågældende virksomhed og dermed branchen, markedet og 

konkurrenceintensiteten mv. Hvis en investering i en virksomhed vurderes at være 

risikofyldt, vil erhververen kræve et højt risikotillæg på bekostning heraf. 

• Selskabsskatteprocenten (t) som i dag er 25 %, er den eneste faktorer i formlen, som ikke er 

baseret på en forudsætning. 

 

Af ovenstående fremgår det, at især risikotillægget er en usikker forudsætning som bunder i 

overdragerens specifikke holdning til virksomheden, hvorfor det er vigtigt, at erhververen forholder 

sig kritisk til alle elementer i værdiansættelsen. 

 

Børskursværdi / P/E-værdi 

Børskursværdien er irrelevant, så længe der er tale om unoterede aktier og anparter, hvorfor denne 

metode ikke kan benyttes direkte. Indirekte kan et unoteret selskab alligevel anvende metoden til 

værdiansættelse ved at fastsætte prisen ud fra flere sammenlignelige børsnoterede selskabers 

beregnede P/E-værdier. Forudsætningen for benyttelse af modellen er dog, at virksomhedsprofilerne 

er ens. 

 

Som det fremgår af ovenstående, er metoden ikke umiddelbar brugbar i praksis, da kravet om fuld 

sammenlignelighed med det valgte børsnoterede selskab er svært at opnå. 

 

10.3.2.2. Interesseforbundne parter 

Udgangspunktet for værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i henhold til TSS-cirkulære 

2000-09 er, at værdien skal fastsættes til handelsværdi. Kendes denne værdi ikke kan vurderingen 

foretages med udgangspunkt i en vejledende hjælperegel. Udgangspunktet heri er, at aktiernes 

værdi beregnes som summen af værdien af de enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive 

gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. 
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Der anvendes således et substansprincip. Substansprincippet er kendetegnet ved dens anvendelighed 

ved værdiansættelse af en fortsættende virksomhed, hvorfor denne er relevant i forhold til en 

virksomhed, der skal overdrages med henblik på videreførelse. 

 

Værdiansættelsen foretages på baggrund af selskabets indre værdi i henhold til seneste aflagte 

årsrapport. 

 

Fast ejendom 

Den regnskabsmæssige bogførte værdi af ejendommen erstattes med den seneste offentliggjorte 

ejendomsvurdering. Eventuelle ombygningsudgifter tillægges, såfremt disse udgifter ikke er 

afspejlet i ejendomsvurderingen. 

 

Associerede selskaber 

Beholdningen af unoterede aktier og anparter i associerede og tilknyttede selskaber medtages til 

værdien opgjort efter hjælpereglen, når handelsværdien i øvrigt er ukendt. 

 

Goodwill og andre immaterielle aktiver 

Værdien af goodwill og andre immaterielle aktiver skal medregnes til den indre værdi. Kendes 

værdien ikke skal retningslinjerne i TSS-cirkulære nr. 2000-10 anvendes. 

 

Udskudt skat 

Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensynstagen til ovennævnte 

korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari. 

 

Andre forhold 

En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre værdi. Ved 

beregning af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med den andel, som de egne aktier 

repræsenterer. 
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Omstruktureringsmodeller: 

Ved planlægning af et generationsskifte er det et naturligt led at overveje den fremtidige struktur for 

virksomheden, såfremt disse overvejelser taler for ændring af virksomhedens hidtidige struktur bør 

disse overvejelser indgå i den egentlige generationsskifteplanlægning. For at kunne opnå den 

ønskede fremtidige ejerstruktur kan omstrukturering være et nyttigt og i visse tilfælde måske endda 

være et nødvendigt værktøj for at opnå dette og bør derfor ligeledes indgå i overvejelserne om 

gennemførelse af et generationsskifte jf. kapitel 8. 

 

Selskabers behov for omstrukturering kan skyldes mange forskellige forhold, såsom økonomiske og 

markedsmæssige. To ens former for omstrukturering kan derfor være fremkommet på baggrund af 

forskellige motiver og hensyn. Selskaber har i forlængelse heraf behov for en fleksibel 

selskabsstruktur, når der skal foretages ændringer såsom opkøb og lignende. Det skyldes ydermere, 

at selskaber skal kunne tilpasse sig markedet samtidig med at produktiviteten skal øges og 

konkurrenceevnen styrkes. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse hermed ikke udløses 

unødvendige skatter, når omstruktureringen foretages. Selskaber kan således i tilknytning hertil 

opnå bedre likviditetsmæssige muligheder og dermed fordele, som kan anvendes til opnåelse af øget 

produktivitet og konkurrenceevne.12. 

 

Der er flere retsområder som involveres af omstrukturering, hvor det skatteretlige er et væsentligt 

retsområde, idet det har en stor indflydelse på de overvejelser som selskaberne gør sig. Dette 

kommer vi mere ind på i kapitel 14. 

 

De skatteretslige regler for omstrukturering findes fortrinsvis i Kildeskatteloven (KSL), 

Fusionsskatteloven (FUL), Selskabsskatteloven (SEL) og Aktieavancebeskatningsloven (ABL), 

mens de selskabsretlige regler bl.a. findes i Aktieselskabsloven (ASL). Der er herudover en del 

praksis på området afledt af forskellige afgørelser og domme, hvilket dermed også er en del af 

regelsættet på området. 

 

Ved omstrukturering kan der ske overdragelse af dele af et selskab eller hele selskabet, og dette 

medfører, at der som udgangspunkt sker afståelsesbeskatning eller likvidationsbeskatning i det 

overdragende selskab, ligesom aktionærer og anpartshavere (selskabsdeltagerne) i enkelte tilfælde 

                                                
12 Pedersen, Jan m.fl.: Skatteretten 2, side 552 
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skal beskattes af aktieafståelsen. Denne beskatning kan dog i visse tilfælde udskydes eller undgås, 

hvis reglerne om skattefri omstrukturering i FUL anvendes. Dette forudsætter dog, at specielt to 

overordnede betingelser er opfyldt: 

 

• Forretningsmæssig begrundelse (gælder kun ved ansøgning om tilladelse) 

• Der skal være tale om et selskab med ret til beskatning efter reglerne i FUL13 

 

Disse to betingelser skal således altid være opfyldt, når det handler om skattefri omdannelse.. Der er 

afgørelser, hvor manglende forretningsmæssig begrundelse er blevet lagt til grund for afvisning 

eller omgørelse. En af disse afgørelser er SKM 2005 – 26 TSS, hvor ophørsspaltning blev nægtet i 

forbindelse med spaltning af faderens holdingselskab i et generationsskifte med sønnen. 

 

Herudover er der yderligere krav og betingelser for Aktieombytning, tilførsel af aktiver og 

spaltning, som vil blive behandlet i de efterfølgende afsnit. 

                                                
13 FUL § 1 
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11. Aktieombytning 

 
Ved aktieombytning ombytter aktionæren sine aktier i et selskab med aktierne i et andet selskab. 

 

Aktieombytning kaldes også for en uegentlig fusion, hvormed det tilkendegives, at der som ved 

fusion sker overdragelse af kontrollen over det pågældende selskab. I modsætning til en fusion, sker 

aktieombytningen dog uden sammensmeltning med det overtagende selskab14. 

 

Etablering af et holdingselskab som moderselskab til det oprindelige driftsselskab er som oftest den 

mest anvendte form for aktieombytning og en form for omstrukturering, som kan være fordelagtig i 

en lang række situationer.  

 

En holdingselskabsstruktur kan være en fordel, hvis det påtænkes at etablere nye aktiviteter, 

herunder aktiviteter, der ikke i øvrigt har nogen forbindelse til den virksomhed, der allerede drives i 

driftsselskabet. Holdingselskabsstrukturen giver således mulighed for at foretage løbende skattefrie 

udlodninger til holdingselskabet af driftsselskabets overskud. Dette udbytte vil kunne anvendes til 

etablering af nye aktiviteter, eventuelt nye datterselskaber. Udlodning af overskud indebærer 

ligeledes, at egenkapitalen i driftsselskabet reduceres, og dermed sker der en risikobegrænsning i 

koncernen. En reduktion af egenkapitalen kan også være til fordel, hvis der påtænkes 

generationsskifte, nye medejere eller salg til tredje mand, idet deres finansiering til køb af aktierne 

dermed kan begrænses. Mulighed for skattefrit salg af aktier efter 3 års ejerskab er ligeledes en 

fordel ved holdingselskabsstrukturen. Dette gælder dog kun til udgangen af indkomståret 200915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Generationsskifte – Omstrukturering side 562 
15 Revisormanualen 09, side 15 
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11.1. Generationsskiftemodel ved aktieombytning 

Aktieombytning kan illustreres således: 

 

Figur 2. 

 

 
 

Kilde: Skatteretten 2, Jan Pedersen, Kurt Siggaard m.f. side 612 

 

Den første aktieombytning i ovenstående figur er metoden, hvor der indsættes et holdingselskab (Y) 

over det allerede eksisterende driftsselskab (X). Den anden er et eksempel på, hvorledes to 

selskaber ejet af hver deres aktionær inden aktieombytningen, og efter aktieombytningen ejes af 

begge aktionærer med det modtagende selskab (X), som ejer af det indskydende selskab (Y). 

Aktieombytningerne kan også foretages på to måder - enten som skattepligtig eller skattefri 

aktieombytning. 
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11.2. Gennemgang af regler i forbindelse med aktieombytning 

 
11.2.1. Skattepligtig aktieombytning 

Reelt set indebærer en ombytning af aktier et simpelt aktiesalg, hvor aktier i det indskydende 

selskab afhændes til det modtagende selskab, således at vederlæggelsen sker i aktier i det 

modtagende selskabs egne eller nystiftede aktier. Aktieombytningen kan foretages som en 

skattepligtig aktieombytning omfattet af aktieavancebeskatningslovens sædvanlige regler. I forhold 

til sædvanlige aktieafståelser er forskellen blot, at afståelsesvederlaget består af andre aktier, således 

at afståelsessummen opgøres ud fra en værdiansættelse heraf på ombytningstidspunktet. 

Skattepligten kan kun fremkomme inden for de første 3 år16. 

 

11.2.2. Skattefri aktieombytning 

Realisationsbeskatningen kan undgås/udskydes, såfremt at ombytningen sker efter reglerne for en 

skattefri aktieombytning. Efter vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007, kan der foretages en 

gennemførsel af en skattefri aktieombytning, uden tilladelse fra SKAT, hvis kravene i ABL § 36 A 

er opfyldt, loven ændrer ikke dog ikke på, at det stadig er muligt at ansøge SKAT om tilladelse. 

 

De nærmere betingelser for en skattefri aktieombytning fremgår af ABL § 13, stk. 2. hvor det 

defineres som: ”Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab 

erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af 

stemmerne i dette selskab eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel 

ved til gengæld, for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier 

eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, 

at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for 

opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i 

fusionsskattelovens § 15 a.”
17

 

 

For at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning skal der være opfyldt to betingelser: 

 

1. Det erhvervende selskab opnår flertal af stemmerne i det erhvervede selskab og, 

                                                
16 Revisormanualen 09, side 15 
17 ABL § 13, stk. 2. 
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2. Ombytningsvederlaget skal bestå i udstedelse af aktier i det erhvervende selskab og 

eventuelt en kontant udligningssum. 

 

Herudover er der i ABL § 13, stk. 4 en tidsmæssig betingelse, der afgrænser hvilke 

aktieoverdragelser til det erhvervende selskab, der kan henregnes til en og samme ombytning. 

 

Betingelse om flertal af stemmerne 

Stemmeflertalskravet retter sig mod den aktiepost, som det erhvervende selskab erhverver ved selve 

ombytningen. Der kan sondres mellem: 

 

• Aktieerhvervelsens kvantitet (omfang)  

• Aktieerhvervelsens kvalitet (karakter)18 

 

Aktieerhvervelsens kvantitet 

Efter ABL § 13, stk. 2. kan det konstateres, at det afgørende for en ombytning er det erhvervende 

selskabs stemmeandel, med det menes der, den stemmeindflydelse selskabet får i kraft af de 

ombyttede aktier samt at selskabets kapitalandele i det erhvervede selskab i sig selv er uden 

betydning. Såfremt aktiekapitalen er opdelt i tunge A-aktier og stemmesvage B-aktier, kan der 

ligeledes opnås flertal af stemmer, selv om det kapitalmæssigt er en minoritetspost. 

 

Ved selve aktieombytningen er det afgørende, at det erhvervende selskab opnår et flertal af 

stemmerne. Dette indebærer at det ikke må være i kraft af nogen anden tidligere, samtidig eller 

senere erhvervelse, at det erhvervende selskab opfylder stemmeflertalsbetingelsen. Såfremt det 

erhvervende selskab i forvejen er i besiddelse af en aktiepost i det erhvervende selskab, skal 

selskabet ved ombytningen opnå flertal af stemmerne. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er 

muligt at opnå flertallet af stemmerne ved ombytning, men kun ved at købe yderligere aktier, vil 

dette ikke være en hindring for aktieombytning, bare købet af aktier sker før selve 

aktieombytningen. Sker dette derimod efter selve aktieombytningen, har det erhvervende selskab på 

tidspunktet for selve aktieombytningen ikke stemmeflertal, hvilket indebærer, at skattefriheden for 

ombytningen vil være udelukket. 

 

                                                
18 Generationsskifte – Omstrukturering side 564 
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Det vil ligeledes være udelukket med skattefrihed, jf. ABL § 13, stk. 1-2 såfremt den ombyttede 

aktiepost er så lille, at den ikke i sig selv vil være udslagsgivende for opnåelse af stemmeflertal. 

Dvs. at en eventuelt tilkøbt aktiepost med henblik på at opnå stemmeflertal i sig selv eller i forening 

med det erhvervende selskabs egen beholdning ikke er nok til at opnå en skattefri aktieombytning, 

da selve de ombyttede aktier ikke her vil udgøre ”tungen på vægtskålen”19. 

 

Såfremt det erhvervende selskab i forvejen er i besiddelse af stemmeflertal, vil muligheden for at 

opnå skattefri aktieombytning forudsætte tilladelse i henhold til ABL § 13, stk. 320. 

 

Aktieerhvervelsens kvalitet 

Efter ABL § 13, stk. 2, hvor formuleringen ”at et selskab erhverver en andel i et andet selskabs 

aktiekapital” er anvendt forstås dette som erhvervelsen af ejendomsretten. Formålet med denne 

bestemmelse er at garantere fritagelse for almindelig realisationsbeskatning af de ombyttende 

aktionærer, hvilket indebærer, at der kun kan være tale om en aktieombytning såfremt aktionærerne 

i det pågældende selskab overfører ejendomsretten til deres aktier i dette selskab til det erhvervende 

selskab på en sådan måde, at der efter almindelige regler ville udløses realisationsbeskatning af 

aktionæren. 

 

Den danske lovbestemmelse anvender – ligesom fusionsskattedirektivet – et formelt civilretligt 

ejendomsretskriterium og udgangspunktet er derfor, at der skal bestå et retskrav for at opnå 

tilladelse til aktieombytning. Dette gælder i alle tilfælde, hvor det erhvervende selskab opnår 

civilretlig ejendomsret til aktier, der giver selskabet stemmeflertal i det erhvervende selskab. 

 

Sagt på en anden måde må det formodes, at der består et retskrav i ethvert tilfælde, hvor 

aktieombytningen har substans nok til at udløse realisationsbeskatning af den ombyttende aktionær. 

Når loven netop anvender et civilretligt ejendomskriterium, er det uantageligt, at en og samme 

disposition over en stemmemajoritetsaktiepost i et selskab skulle være tilstrækkelig til at udløse 

realisationsbeskatning af den ombyttende aktionær, men utilstrækkelig til at anse det erhvervende 

selskab for at have erhvervet flertallet af stemmerne. 

 

                                                
19 Generationsskifte – omstrukturering side 565 
20 Generationsskifte – omstrukturering side 565 
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Det er som følge heraf uden betydning for reglerne om skattefri ombytning om det erhvervende 

selskab har fortaget de fornødne sikringsakter mv. for at opnå retsbeskyttelse af erhvervelsen i 

forhold til overdragerens kreditorer, det er tilstrækkeligt, at der foreligger en inter parts (den 

ombyttende aktionær i forhold til det erhvervende selskab) gyldig aftale om 

overdragelse/ombytning. Den eneste sikringsakt, der skal foretages for det erhvervende selskab, er 

at underrette det udstedende selskab. Det har ligeledes ikke nogen betydning for gyldigheden af en 

aktieombytning, om det erhvervende selskab ved meddelelsen til det udstedende selskab har fået 

noteret overdragelsen af de pågældende aktier. 

 

Det civilretlige ejendomskriterium indebærer imidlertid også, at substansløse transaktioner ikke kan 

danne grundlag for aktieombytning. Dette gælder først og fremmest proforma dispositioner, der 

civilretlig defineres som dispositioner, der gives et adfærdsmønster, som ikke svarer til den realitet, 

der har været hensigten mellem partnerne. Tilsvarende vil der efter almindelig skatteretlig praksis 

gælde rent formelle dispositioner uden nogen retlig og økonomisk realitet. 

 

Ifølge administrativ praksis er det civilretlige ejendomskriterium imidlertid alene en nødvendighed, 

men ikke en tilstrækkelig betingelse, idet der også kræves, at der ikke foreligger en aktionæraftale, 

der begrænser det erhvervende selskabs bestemmende indflydelse. Dette udtrykkes i LV 2002 S.G. 

18.3 samt afgørelse TfS 2001.590 LR. 

 

Det ses af ovenstående afgørelse, at der i denne sag er tale om, at et holdingselskab alene vil 

erhverve sig, hvad der kan betegnes som sædvanlige minioritetsrettigheder, idet de ombyttede 

aktionærer var bundet af en allerede eksisterende overenskomst. Selv om afgørelsen ikke giver 

dækning for, at resultatet skulle blive det samme, hvis holdingselskabet rent faktisk havde 

sædvanlige majoritetsrettigheder, herunder retten til at udpege bestyrelsesflertallet, valgte SKAT at 

henvise til ligningsvejledningen, hvor der er beskrevet, at enhver minoritetsbeskyttelse i form af 

vetoret vil være til hinder for ombytningstilladelse, uanset om vetoretten er på generalforsamlings-, 

bestyrelses- eller direktionsniveau. 

 

Hverken lovens ordlyd, lovens forarbejder eller den underliggende direktivtekst indeholder støtte 

for at lade andet end det civilretlige ejendomskriterium være afgørende for adgang til skattefri 
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aktieombytning. Der ses således ikke at være hjemmel til at forudsætte, at det erhvervende selskab 

skal have en nærmere kvalificeret mulighed for udnyttelse af den erhvervede ejendomsret21. 

 

Betingelser om ombytningsvederlag 

Den anden betingelse for at udføre en skattefri aktieombytning er vederlag for aktieombytning. 

Dette indebærer at vederlaget skal bestå i aktier i det erhvervende selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum, der udbetales af det erhvervende selskab. 

 

Den tidligere overgrænse for den kontante udligningssum - hvor den kontante udligningssum ikke 

måtte være på mere end 10 % af disse værdipapirers pålydende værdi, og såfremt der ikke 

eksisterede en pålydende værdi, var det den bogførte værdi – denne regel blev ophævet ved Lov 

2002.313 med virkning for ombytninger, der blev foretaget med ombytningsdato den 1. juli 2002 

eller senere. Der var tale om en ganske væsentlig forenkling på dette område, vederlaget til de 

ombyttede aktionærer skal således nu ydes helt i aktier eller i aktier kombineret med en ubegrænset 

kontant udligningssum. 

 

Ombytningsperiodens længde 

Når de to ovenstående betingelser er opfyldt, er der en tredje, som ligeledes skal opfyldes, før der er 

”adgang” til en skattefri aktieombytning, jf. ABL § 13, stk. 1, 3. pkt. Reglen går på, at ombytningen 

skal gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag, 

hvor den første ombytningsdag er den dag, hvor det erhvervende selskab åbner sit tilbud om 

ombytning. 

 

Reglen, at det skal ske inden for 6 måneder, er et udtryk for, at der ikke gælder et samtidighedskrav, 

hvilket gør, at såfremt der er flere aktionærer, der skal ombytte for at erhverve stemmeflertal, er det 

ikke nødvendigt at dette gøres samtidigt. Man kan ligeledes vælge at se det som en maksimal 

skatteretlig tegningsperiode, da der er fastsat en tidsgrænse for, hvornår en skattefri aktieombytning 

kan anses som en og samme ombytning. Dette gør, at såfremt der fremsættes et tilbud om 

overtagelse af en aktiemajoritet i et andet selskab, vil aktionærerne i dette andet selskab individuelt 

kunne acceptere et tilbud om aktieombytning, således at den erhvervende selskabs 

majoritetsovertagelse sker i en glidende proces hver gang flere aktionærer tager imod tilbuddet. 
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Adgang til fastsættelse af en ombytningsperiode på op til 6 måneder er dog ikke et udtryk for, at der 

kan foretage en skattefri aktieombytning med tilbagevirkende kraft i skattemæssig henseende. Det 

erhvervende selskabs anskaffelsestidspunkt kan ikke regnes fra tidligere en det tidspunkt, hvor 

ombytningen rent faktisk er gennemført. 

 

11.3. Ansøgning til SKAT 

Såfremt man vælger at ansøge skat om tilladelse, bør ansøgningen om tilladelse til skattefri 

aktieombytning indeholde oplysninger om: 

 

1. driftsaktiviteten i det selskab, hvori aktiekapitalen ønskes ombyttet dvs. det erhvervende 

selskab, 

2. fordelingen af aktiekapitalen i selskabet og angivelse af, hvornår og hvorledes 

aktionærerne har anskaffet aktierne, 

3. årsagen til aktieombytningen, 

4. fordelingen af vederlaget for ombytningen, herunder i hvilket omfang og til hvem der 

eventuelt skal udbetales en udligningssum, 

5. Planer for fremtidig ændring af ejerstrukturen22. 

 

Ansøgningen bør ligeledes indeholde begæring om aktindsigt, således at det kan ses i 

myndighedernes udtalelser i sagen og evt. om mundtlig forhandling med regionen, således at 

opståede misforståelser mv. kan kommenteres og udredes, inden der træffes en endelig afgørelse.  

 

Jf. lov nr. 343 af 18. april 2007 blev der givet mulighed for selskaber og koncerner at foretage en 

skattefri aktieombytning uden at skulle have tilladelse fra SKAT. Muligheden er et valgfrit 

alternativ til den gældende tilladelsesordning og løber dermed parallelt med det eksisterende 

system. Loven ændrer således ikke på de gældende regler om muligheden for at søge SKAT om 

tilladelse. 
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Formålet med denne del af loven er at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til 

skattefri omstrukturering. Loven betyder, at det for en række virksomheder ikke længere vil være 

nødvendigt at søge SKAT om tilladelse til en skattefri omstrukturering. 

For at sikre at skattefrie omstruktureringer, der efter de nye regler vil kunne gennemføres uden 

tilladelse, ikke benyttes til at afstå aktier eller aktiver skattefrit og dermed til at omgå 

avancebeskatning, indføres der en række værnsregler. Disse skal sikre, at det ikke vil være 

interessant at anvende de nye regler, hvis hovedformålet med omstruktureringen er skatteundgåelse 

eller skatteunddragelse. 

 

I forbindelse med skattefri aktieombytning skal de aktionærer, der ved ombytningen bliver 

aktionærer i det modtagende selskab (holdingselskabet), i overensstemmelse med de gældende 

regler anse vederlagsaktierne for erhvervet på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som 

de ombyttede aktier. For selskabsaktionærer er der dog i relation til fastsættelse af 

anskaffelsestidspunktet en særregel i den situation, hvor selskabsaktionæren før ombytningen er 

aktionær både i det selskab, som efter ombytningen bliver det modtagende selskab og i det selskab, 

som efter ombytningen bliver det indskydende selskab (datterselskabet). I så fald skal 

selskabsaktionæren behandle alle sine aktier i det modtagende selskab, som om de er erhvervet på 

ombytningstidspunktet. Det vil sige, at både vederlagsaktierne og de aktier, som selskabsaktionæren 

i forvejen ejede i det modtagende selskab, skal anses for at være anskaffet på 

ombytningstidspunktet. 

 

Herudover skal det modtagende selskab ved indkomstopgørelsen behandle aktierne i det 

indskydende selskab, som om de er erhvervet på ombytningstidspunktet for en anskaffelsessum, der 

svarer til aktiernes oprindelige anskaffelsessum. Dog skal handelsværdien anvendes som 

anskaffelsessum, såfremt denne er lavere end den oprindelige anskaffelsessum. Virkningen heraf er, 

at et salg af aktierne i det indskydende selskab i en periode på tre år efter aktieombytningen vil 

udløse beskatning.  

 

Efter de gældende regler anses det modtagende selskab for at have anskaffet aktierne i det 

indskydende selskab til handelsværdi. Da der efter de gældende regler stilles et 3-årigt 

anmeldelsesvilkår, der reelt indebærer, at aktierne i det indskydende selskab ikke kan afhændes i de 
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første tre år efter aktieombytningen, indebærer særreglen dog ikke den store ulempe i forhold til de 

eksisterende regler.  

 

Der skelnes mellem principielle og ikke-principielle. Aktieombytning der ønskes foretaget iht. 

fusionsskatteloven anses som udgangspunkt som ikke-principielle. Det kan dog ikke udelukkes, at 

der kan være tilfælde, hvor kombinationen af transaktioner kan betyde at sagen anses for principiel. 

Sager der anses som principielle, er i henhold til bekendtgørelsen 2002.520 udstedte vejledninger, 

sager, som vedrører principielle spørgsmål eller sager uden fast praksis23: 

 

• Hvor der straks, eller inden for 3 år, påtænkes at ville ske en hel eller delvis afståelse af de 

ombyttede aktier, 

• For hvilke det ikke ønskes tilkendegivet, at stemmemajoriteten i datterselskabet vil blive 

bevaret i mindst 3 år, 

• Hvor der straks eller inden for 3 år ønskes foretaget en kapitaludvidelse og det ikke 

tilkendegives, at der i 3 års perioden ikke foretages kapitalnedsættelse samt sker ændringer 

i vedtægternes udbyttebestemmelser, således at den oprindelige aktionær får hele udbyttet 

eller en forholdsvis større del heraf, 

• Hvor der findes fornødent at stille særlige vilkår, 

• Hvor der anmodes om tilladelse uden vilkår, samt sager hvor skattecentrene skønner det 

ufornødent, at der stilles vilkår, 

• Vedrørende børsnoterede aktier, jf. ABL §§ 4, stk. 2, 2. pkt., hvor selskabet på aktionærens 

vegne ansøger om ombytning (masseombytninger), 

• Hvor der indgår børskonfidentielle oplysninger, 

• Hvor alle selskaber involveret i ombytningen er hjemmehørende udenfor Danmark, 

• Hvor der på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse til skattefrit aktieombytning eller 

inden vilkårsperiodens udløb, indgås aftale om, at holdingselskabet forpligter sig til direkte 

eller indirekte at afstå aktier i datterselskabet således, at holdingselskabet – og såfremt 

aftalen udnyttes – ikke længere besidder majoriteten af aktier i datterselskabet. 

 

Ovenstående opremsning kan dog ikke anses for udtømmende. 
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Ansøgningen indsendes i de ikke-principielle sager til det skattecenter, hvor det selskab, hvis aktier 

ønskes ombyttet, er hjemmehørende. I de tilfælde, hvor der ønskes ombytning af aktier i flere 

selskaber hjemmehørende i forskellige skatteregioner, indsendes anmodningen til den skatteregion, 

hvor det i økonomisk henseende mest betydningsfulde selskab er hjemmehørende.  

 

En tredje mulighed er at ansøge SKAT om et bindende svar. Reglerne om bindende svar og 

bindende forhåndsbesked er reguleret i SFL §§ 21-25, og efter SFL § 21, stk. 1. 

 

Tilladelse/afslag fra SKAT 

Som udgangspunkt består der et retskrav på tilladelse, såfremt de objektive betingelser er opfyldt. 

SKAT kan dog nægte at give tilladelse såfremt ombytningen af aktier har til formål at opnå 

skatteundgåelse. I forhold til konkrete ansøgninger har skat principielt 3 reaktionsmuligheder, de 

kan vælge enten at give afslag, give tilladelse uden særvilkår eller give tilladelse med særvilkår, jf. 

ABL § 13, stk. 1, 4.-5. pkt. 
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11.4. Fordele og ulemper ved skattefri aktieombytning 

 

Fordele Ulemper 
Det er muligt at undlade, at ansøge om tilladelse 
hos SKAT, og dermed skal der ikke indsendes 
dokumentation til SKAT. 

Ved aktieombytning med tilladelse fra SKAT 
skal alle væsentlige ændringer i selskabet efter 
gennemførelsen af den skattefrie aktieombytning 
meddeles til skattemyndighederne. Såfremt 
skattemyndighederne ikke godkender 
ændringerne, risikeres det, at den skattefrie 
aktieombytning bliver skattepligtig. 

Efter tre år kan aktionæren sælge aktierne i 
driftsselskabet skattefrit. 

I en periode på tre år efter aktieombytningen er 
der sædvanligvis ikke muligt for 
holdingselskabet at sælge aktierne i 
driftsselskabet, ved aktieombytning uden 
tilladelse. 

Der er mulighed for at udlodde udbytte fra 
driftsselskabet til holdingselskabet skattefrit, 
hvilket kan være en forberedelse til et 
kommende generationsskifte.  

Holdingselskabet skal bevare den bestemmende 
indflydelse i selskabet i 3 år. 

Der sker ikke nogen ændring af driftsselskabet 
ved en skattefri aktieombytning, hvorved 
driftsselskabet kan fortsætte som hidtil. 

Da selskaberne anses for to forskellige 
hæftelsesobjekter, kan der være en begrænsning i 
de værdier, der må overføres til holdingselskabet 
som skattefrit udbytte, da driftsselskabets 
kreditorer på den måde er afskåret fra disse. Ved 
aktieombytning uden tilladelse må det maksimalt 
være årets overskud, der overføres til 
holdingselskabet. 
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12. Tilførsel af aktiver 

 
Ved tilførsel af aktiver indskyder et selskab dets virksomhed med de hertil knyttede aktiver og 

passiver til et nyt driftsselskab mod vederlag i form af aktier i dette selskab. 

 

Tilførsel af aktiver minder en del om de øvrige omstruktureringsformer og giver, som 

aktieombytning, mulighed for at etablere en holdingselskabsstruktur. Metoden differentierer sig dog 

væsentligt fra spaltning ved at det indskydende selskab ikke ophører, og at selskabsdeltagerne ikke 

skattemæssigt berøres af transaktionen. 

 

Tilførsel af aktiver bevirker, at der skabes en holdingstruktur, men i modsætning til aktieombytning 

skydes virksomheden nedad, og det bliver således det tidligere driftsselskab, som får status af 

holdingselskab. Det forudsætter dog, at samtlige aktiver og passiver overdrages til datterselskabet. 

Tilførsel af aktiver behøver dog ikke omfatte samtlige aktiver og passiver, men kan begrænses til en 

del af driftsaktiviteten. 

 

Ud over fordelene ved at der kan skabes en holdingselskabsstruktur, kan metoden også anvendes til 

opstart med tredjemand, f.eks. med en uafhængig koncern. Af særlig interesse i den forbindelse er, 

at en sådan tilførsel kan gennemføres skattefrit, uanset hvor stor eller lille det indskydende selskabs 

ejerandel bliver. Det faktum at tredjemands datterselskab har højere markedsværdi end den 

driftsaktivitet, som overdrages fra det indskydende selskab, er således ikke til hinder for at 

transaktionen kan gennemføres skattefrit. 
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12.1. Generationsskiftemodel ved tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver kan illustreres som nedenstående: 

 

Figur 3. 

 

 
 

Kilde: Skatteretten 2, Jan Pedersen, Kurt Siggaard m.f. side 600 

 

Konsekvenserne af ovenstående transaktioner afhænger i det videre forløb af om det foretages som 

en skattepligtig eller skattefri. Det gælder dog for begge transaktioner i ovenstående figur, at der 

kan blive tale om etablering af koncernforbindelse. I den første illustration er det uundgåeligt, at der 

etableres forbindelse, idet der er tale om, at det indskydende selskab (X) opnår fuldt ejerskab i det 

modtagende selskab (Y). I den anden illustration afhænger det af, hvor stort ejerskab/stemmeret det 

indskydende selskab opnår efter transaktionen, idet aktionær (B) fortsat ejer en andel af det 

modtagende selskab. Opnås der koncernforbindelse betyder det, at der skal ske sambeskatning og 

dermed udarbejdelse af delopgørelser mv. fra den dag, hvor indskuddet er selskabsretligt vedtaget.  
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For at afgøre, hvilken transaktion (skattepligtig eller skattefri) der er mest fordelagtig, skal der 

foretages konkrete beregninger, idet der er flere elementer, som spiller ind i en sådan vurdering - 

såsom størrelsen af et eventuelt underskud eller likviditetssituationen i det indskydende selskab. 

 

12.2. Gennemgang af regler i forbindelse med tilførsel af aktier 

 

12.2.1. Skattepligtig tilførsel af aktier 

Som udgangspunkt anses en tilførsel af aktiver som en overdragelse af de tilførte aktiver og 

passiver, uanset om disse består af enkeltstående formueaktiver, grene af selskabets virksomhed 

eller alle selskabets aktiver eller passiver. Overdragelsen udløser almindelig afståelsesbeskatning i 

det indskydende selskab i forhold til værdien af de modtagne aktier. I almindelighed vil denne 

værdi kunne ansættes som handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Det indskydende 

selskab anses således at have anskaffet de modtagne aktier i det modtagne selskab på 

tilførselstidspunktet og med en anskaffelsessum svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver. 

 

12.2.2. Skattefri tilførsel af aktier 

Realisationsbeskatningen kan undgås/udskydes såfremt transaktionen sker efter reglerne for en 

skattefri tilførsel af aktiver, jf. FUSL §§ 15 c – 15 d. Efter nyeste lovændring24 er der givet 

mulighed for at foretage en skattefri tilførsel af aktiver, uden først at skulle opnå tilladelse fra 

SKAT, som ellers har været et væsentligt krav. Kravet gælder dog fortsat i en vis udstrækning, idet 

de to metoder løber sideløbende med hinanden. Foretages den skattefrie tilførsel uden at have 

opnået tilladelse fra SKAT, er der dog indsat visse værnsregler, som skal sikre, at der ikke sker 

omgåelse af skattereglerne 

 

Lovgrundlaget for skattefri tilførsel af aktiver fremgår af FUSL § 15 c, der er i overensstemmelse 

med fusionsskattedirektivets artikel 2, litra c og litra i og FUSL § 15 c, stk. 2, hvor det defineres 

som: ”Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst 

tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt 

aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle 
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aktiver eller passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt 

udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.”
25

  

 

Der gælder 2 materielle betingelser for retten til skattefri tilførsel af aktiver: 

 

1. at tilførslen fra det indskydende selskab skal omfatte det indskydende selskabs ”samlede 

eller en eller flere grene af sin virksomhed” og, 

2. at det indskydende selskabs vederlag for tilførslen udelukkende skal bestå i tildeling af 

aktier i det modtagne selskab 

 

Der er således tale om et krav til selve tilførslen og et krav til vederlag herfor26. 

 

Krav til selve tilførslen 

I det efterfølgende vil der blive skelnet mellem tilførsel af det indskydende selskabs samlede 

virksomhed respektive tilførsel af en gren af en virksomhed. 

 

Tilførslen skal omfatte en virksomhed 

Den første grundlæggende betingelse for adgang til skattefri tilførsel af aktiver er, at tilførslen skal 

omfatte enten det indskydende selskabs samlede virksomhed eller en gren af denne virksomhed, og 

samtidig defineres en virksomhedsgren som ”alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som 

ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der 

kan fungere ved hjælp af egne midler” 

 

Selskaber der ikke er en virksomhed, som opfylder virksomhedsbegrebet om at ”enhver tilførsel af 

aktiver forudsætter at de aktiver og passiver, der udskilles, kan kvalificeres som en virksomhed og 

kan fungere ved hjælp af egne midler” kan ikke gennemføre en tilførsel, selv om tilførslen omfatter 

selskabets samlede aktiver og passiver. Forskellen mellem tilførsel af den samlede virksomhed og 

tilførsel af en virksomhedsgren er formentlig alene, at en grentilførsel kun omfatter de aktiver og 

passiver, der tilhører ”grenen”, hvorimod en samlet tilførsel tillige kan omfatte det indskydende 

selskabs øvrige aktiver og passiver. Begrundelsen for at enhver tilførsel, der efterlader 

aktiver/passiver i det indskydende selskab er, at man ikke blot vilkårligt kan ”fylde” grentilførslen 
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med udvalgte aktiver eller passiver og således efterlade visse aktiver og passiver i det indskydende 

selskab. 

 

Ser man på det fusionsskatteretlige virksomhedsbegreb er der her tale om to begreber: 

 

1. funktionsmæssigt (organisationsmæssigt) krav, hvor der skal tages stilling til om den gruppe 

aktiver og passiver, der ønskes tilført, tilsammen udgør en selvstændig bedrift eller en 

samlet enhed. 

2. finansielt krav, hvor der skal tages stilling til, om den kan fungere ved hjælp af egne midler. 

 

Virksomheden skal tilhøre det indskydende selskab 

Ved at virksomheden skal tilhøre det indskydende selskab menes der hermed at de 

virksomhedsandele, hvad enten det er i form af aktier, interessentsskabsandele eller 

kommanditselskabsandele mv., skal anses som enkeltstående aktiver. De kan derfor kun danne 

grundlag for tilførslen af aktiver, såfremt virksomhedsandelen indgår som en integreret del af den 

samlede virksomhed, som ejes af det indskydende selskab og som omfatter tilførslen.  

 

Funktionsmæssige krav til aktiverne 

De funktionsmæssige krav må først og fremmest relatere sig til virksomhedens aktiver, idet det er 

aktiverne og ikke passiverne, der definerer og danner grundlag for selve virksomhedsaktiviteten, 

virksomhedsaktiviteten må derfor afgrænses i positiv og negativ retning. I positiv retning vil det 

medføre, at en tilførsel skal omfatte alle de aktiver, der ud fra et almindeligt funktionsmæssigt og 

organisationsmæssigt kriterium er nødvendigt for at udgøre en selvstændig virksomhed. I negativ 

retning er det, at tilførslen ikke omfatter aktiver, som ikke har tilknytning til den pågældende 

virksomhed.   

 

Det er et selvstændigt spørgsmål om den virksomhedsgren, der ønskes omfattet af en tilførsel, skal 

udskilles med samtlige de aktiver, som hidtil er indgået i det indskydende selskabs drift af 

virksomheden, eller om det er tilstrækkeligt, at virksomheden udskilles med de aktiver, der gør den 

selvstændigt levedygtig, herunder således at det modtagende selskabs efterfølgende drift baseres på 
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leje- og leasingaftaler med det indskydende selskab. Dog taler direktivet om, at ”alle aktiver” skal 

indskydes, hvilket taler for, at det er hele virksomhedsgrenen, som skal indskydes.  

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver indtager fast ejendom en særstilling. Det er accepteret i praksis at 

fast ejendom, der har været benyttet i virksomhedens drift, selvstændigt kan gøres til genstand for 

tilførsel af aktiver uafhængigt af virksomheden og kan endvidere udeholdes fra en tilførsel der 

omfatter virksomhedens aktiver. Fast ejendom anses i sig selv som en virksomhedsgren, jf. TfS 

1007.661 LR. Det er ligeledes praksis, at den til virksomhedens knyttede debitormasse anses som 

en del af virksomheden, jf. TfS 1993.208 LR. 

 

Organisationsmæssige krav til passiver 

De organisationsmæssige krav til virksomhedens passiver skal ligeledes afgrænses positiv og 

negativ. Den positive tilførsel er alle de passiver, der knytter sig til den pågældende virksomhed, 

mens den negative tilførsel er passiver, som ikke knytter sig til virksomheden. 

 

Sagt på en anden måde er det forskelligt, hvorledes passiver kan opdeles, f.eks. kan kassekreditgæld 

og selskabsskat som udgangspunkt fordeles vilkårligt. Tilførslen skal derimod omfatte sædvanlige 

passiver som hensættelser, driftskreditorer, herunder leverandørgæld, lønmodtagerforpligtelser 

momsgæld mv. Derudover skal tilførslen som udgangspunkt ligeledes omfatte anlægsgæld, der har 

finansieret tidligere driftsunderskud eller anlægs- eller omsætningsaktiver, der i øvrigt omfattes af 

tilførslen. 

 

Krav til vederlag for tilførsel 

Den anden grundlægende betingelse for adgang til skattefri tilførsel af aktiver er, at vederlaget 

udelukkende skal bestå af aktier i det modtagende selskab. Dette krav medfører således, at det i 

modsætning til reglerne i spaltning, som vi kommer ind på i næste afsnit, ikke er muligt at afregne 

en del af vederlaget for virksomhedstilførslen kontant. Kravet kan derfor ses som et 

kontantvederlagsforbud. 

 

Der stilles i modsætning til skattefri aktieombytning ikke krav til aktionærsammensætningen i det 

modtagende selskab ved tilførsel af aktiver. Dette gør, at der kan tilføjes aktiver til et eksisterende 

selskab, hvor det indskydende selskab ikke på forhånd ejer nogle af aktierne, men som udelukkende 
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kontrolleres af andre aktionærer. Jf. tidligere er det dog stadig et krav, at det indskydende selskab 

afregnes fuldt ud med aktier og ikke kontanter, hvorefter det indskydende selskab således ved 

tilførslen bliver aktionær i det modtagne selskab. Der stilles ligeledes heller ingen krav til, hvor stor 

en andel aktier, det indskydende selskab skal have i det modtagende selskab. Ved en skattefri 

tilførsel af aktiver kan det således vælges samtidig med tilførslen, eller efterfølgende at lade 

tredjemand tegne aktier i det modtagende selskab. Så længe det indskydende selskab fuldt ud 

afregnes med aktier i det modtagende selskab, er lovens krav opfyldt og den faktor, at andre 

aktionærer besidder ejerandele i det modtagne selskab, kan derfor ikke lægges til grund for et 

afslag, for så vidt man vælger at ansøge om tilførsel af aktiver. 

 

Aktievederlag ved tilførsel 

Aktievederlagskravet er et krav om, at det indskydende selskab skal binde nettoværdien af tilførslen 

af aktier i det modtagne selskab. Dette krav gør det strukturelt set naturligt at kvalificere tilførslen 

af aktiver som en fusionslignende transaktion – i modsætning til en almindelig 

virksomhedsoverdragelse med kontant vederlæggelse27. Såfremt en del af vederlaget afregnes ved 

kontant betaling fra det modtagne selskab til det indskydende selskab, vil det ikke være muligt at 

kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, jf. FUSL § 15 c, da dette krav indebærer, at det 

modtagende selskab ikke må påtage sig nogen form for betalingsforpligtelser over for det 

indskydende selskab. 

 

Hvis der er foretaget en kontant betaling, er det forholdsvis enkelt at konstatere, hvorvidt der 

foreligger et direkte kontantvederlag, således at aktievederlagskravet ikke er overholdt, og det er 

dermed ikke muligt at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver. Det er derimod straks sværere at 

afgøre, hvornår der foreligger et maskeret kontantvederlag i tilførselsreglernes forstand, f.eks. 

etablering af mellemregning mellem de deltagende selskaber, sidestilles med kontantvederlag. Dette 

gælder enhver mellemregning uanset størrelse, dvs. at heller ikke en mindre differencepost kan 

posteres som mellemregningstilgodehavende, selv om dette måtte være begrundet i praktiske 

hensyn og ikke sigter på at omgå forbuddet mod kontantvederlag28. 
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Det er dog ikke i strid med forbuddet mod kontantvederlæggelse, at det indskydende selskab i 

forbindelse med tilførslen overtager et eksisterende lån med det modtagende selskab som debitorer. 

Det afgørende her er således, at der ikke må etableres nye tilgodehavender, hvorimod omlægning af 

eksisterende gæld er tilladt. 

 

Forbuddet mod at etablering af mellemregning i forbindelse med tilførslen er ikke til hinder for, at 

det modtagne selskab forud for tilførslen foretager udlån til det indskydende selskab det kunne 

f.eks. være koncernforhold, således at det indskydende selskabs gældsforpligtelser herefter 

overføres til det modtagne selskab, hvorved samtlige aktiver og passiver overgår. 

 

Tekniske betingelser for tilførsel 

Ud over de omtalte betingelser vedrørende substansen af en tilførsel af aktiver indeholder 

fusionsskatteloven en række generelle tekniske/ligningsmæssige betingelser, som det er nødvendigt 

at iagttage i det enkelte tilfælde. Det drejer sig først og fremmest om betingelsen om at den 

skæringsdato, der vælges for overgang af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det 

modtagne selskab (tilførselsdatoen) skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagne selskabs regnskabsår, jf. FUSL § 529.  

 

Grunden til at der skal være sammenfald mellem tilførselsdatoen og det modtagne selskabs 

skæringsdato skyldes, at de udarbejdede selskabsretlige dokumenter samt bilag som SKAT skal 

bruge til at give tilladelse skal indsendes til SKAT senest 1 måned efter den dag, hvor tilførslen er 

vedtaget i begge selskaber, jf. FUSL § 6, stk. 4. 

 

For tilførsel af aktiver gælder ikke 6 måneders reglen som den gør for skattefri ombytning, her 

gælder derimod de selskabsretlige regler, hvor åbningsdatoen kan ligge op til 18 måneder forud for 

stiftelsestidspunktet, jf. ÅRL § 15, stk. 2. Ser man skatteretlig på det, skal de relevante dokumenter 

være indsendt til SKAT senest en måned efter den dag, hvor tilførslen er vedtaget i begge de 

deltagende selskaber. Dog er det ikke en betingelse for transaktionen, at aktionærerne, der skal 

vedtage en tilførsel af aktiver, er indtrådt som aktionærer på den valgte tilførselsdato.  
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12.4. Ansøgning til SKAT 

Såfremt man vælger at ansøge skat om tilladelse bør, ansøgningen om tilladelse til skattefri tilførsel 

af aktiver indeholde oplysninger om: 

 

1. aktiviteterne i de deltagende selskaber, dvs. såvel det indskydende som det modtagende 

selskab, 

2. fordelingen af aktiekapitalen i selskaberne og angivelse af, hvornår og hvorledes 

aktionærerne har anskaffet aktierne, 

3. baggrunden for og formålet med tilførslen, 

4. den organisationsmæssige enhed der ønskes omfattet af tilførslen, herunder med redegørelse 

for eventuelle afgrænsningsproblemer vedrørende fordelingen af aktiver og passiver, 

5. afregningen for tilførslen, 

6. eventuelle fastere planer for eller foreliggende aftaler om fremtidige ændringer af 

ejerstrukturen, 

7. seneste årsrapport fra de deltagende selskaber, 

8. fælles regnskabsopstilling for begge selskaber pr. den valgte tilførselsdato indeholdende 

eventuelle værdimæssige reguleringer og 

9. åbnings- eller overtagelsesbalance for det modtagende selskab med udkast til 

vurderingsberetning30.   

 

Ansøgningen bør ligeledes indeholde begæring om aktindsigt således at det kan ses i 

myndighedernes udtalelser i sagen og evt. om mundtlig forhandling med regionen, således at 

opståede misforståelser mv. kan kommenteres og udredes, inden der træffes en endelig afgørelse. 

 

Jf. lov nr. 343 af 18. april 2007 blev der givet mulighed for selskaber og koncerner at foretage en 

skattefri tilførsel af aktiver uden at skulle have tilladelse fra SKAT. Muligheden er et valgfrit 

alternativ til den gældende tilladelsesordning, og løber dermed parallelt med det eksisterende 

system. Loven ændrer således ikke på de gældende regler om muligheden for at søge SKAT om 

tilladelse. 
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Formålet med denne del af loven er, at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at 

omstrukturere skattefrit. Loven betyder, at det for en række virksomheder ikke længere vil være 

nødvendigt at søge SKAT om tilladelse til en skattefri omstrukturering. Såfremt det vælges ikke at 

ansøge SKAT om tilladelse, vil det være hensigtsmæssigt at ansøge dem om et bindende svar for at 

sikre sig, at værdien er korrekt opgjort. Reglerne om bindende svar og bindende forhåndsbesked er 

reguleret i SFL §§ 21-25 og efter SFL § 21, stk. 1. 

 

For at sikre, at skattefrie omstruktureringer, der efter de nye regler vil kunne gennemføres uden 

tilladelse, ikke benyttes til at afstå aktier eller aktiver skattefrit og dermed til at omgå 

avancebeskatning indføres der en række værnsregler. Disse skal sikre, at det ikke vil være 

interessant at anvende de nye regler, hvis hovedformålet med omstruktureringen er skatteundgåelse 

eller skatteunddragelse.  

 

For så vidt angår skattefri tilførsel af aktiver er udgangspunktet i loven, at der umiddelbart kan 

gennemføres en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse med den virkning, at de gældende regler 

finder anvendelse. Det indebærer, at vederlagsaktierne i det modtagende selskab skal anses for 

anskaffet på tilførselstidspunktet. Eneste særregel i relation til fastsættelse af 

anskaffelsestidspunktet er den situation, hvor det indskydende selskab allerede ejer aktier i det 

modtagende selskab. I så fald vil de oprindelige aktier i det modtagende selskab også skulle anses 

for at være anskaffet på tidspunktet for tilførslen. 

 

Tilladelse/afslag fra SKAT 

Som udgangspunkt består der et retskrav om tilladelse, såfremt de objektive betingelser er opfyldt. 

SKAT kan dog nægte at give tilladelse, såfremt ombytningen af aktier har til formål at opnå 

skatteundgåelse. 
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12.5. Fordele og ulemper ved tilførsel af aktiver 

 
Fordele Ulemper 
Ved stiftelsen af det nye driftsselskab udskydes 
skatten. 

Det kræver en del administrativt arbejde at 
etablere et nyt driftsselskab. 

Efter 3 års ejerskab kan ejerens holdingselskab 
skattefrit sælge aktierne i datterselskabet. Dette 
gælder kun, såfremt der ikke ansøges om 
tilladelse. 

Vederlag for det tilførte skal være aktier eller 
anparter. 

Der er mulighed for udlodning af skattefri 
udbytte fra det nyetablerede driftsselskab til 
holdingselskabet. På den måde kan 
driftsselskabet forberedes til et kommende 
generationsskifte. (Slanke selskabet) 

Fremførte underskud og skattemæssige tab 
bortfalder i det modtagne selskab. 

Der er ingen tidsmæssig begrænsninger med 
hensyn til holdingselskabets ejerandel samt 
ejerskab af det nyetablerede driftsselskab. Det vil 
dog være mest hensigtsmæssigt først at sælge 
aktierne efter 3 år, da der derved undgås 
beskatning. Dette gælder kun, såfremt der ikke 
ansøges om tilladelse. 

Salg indenfor 3 år er skattepligtig ved tilførsel af 
aktiver uden tilladelse fra SKAT. 

Ønsker overdrageren at holde visse aktiver uden 
for generationsskiftet (f.eks. en 
udlejningsejendom), er denne model at 
foretrække frem for aktieombytningsmodellen, 
da den ikke vil medføre realisationsbeskatning.  

Samtlige aktiver og passiver vedrørende den 
overdragede aktivitet skal tilføres det 
modtagende selskab. 

Det gør det muligt at aktivere ikke-bogførte 
værdier i driftsselskabet, som f.eks. goodwill 
eller materielle anlægsaktiver til handelsværdi. 
Denne model vil derfor være særdeles velegnet 
hos selskaber, der indeholder væsentlige ikke- 
aktiverede værdier. 

 

Der er mulighed for at bevare aktiviteter i det 
indskydende selskab. 
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13. Spaltning 

 
Ved spaltning indskyder et selskab dets aktiver og passiver til et selskab, der som vederlag herfor 

udsteder aktier, der tildeles aktionærerne i det indskydende selskab. Spaltningen indebærer således 

en horisontal opsplitning af et selskab og adskiller sig fra tilførsel af aktiver ved, at vederlaget for 

spaltningen tildeles det indskydende selskabs aktionærer og ikke det indskydende selskab selv. 

 

Spaltning kan finde sted enten som en fuldstændig overdragelse til flere nystiftede eller bestående 

selskaber (ophørs spaltning) eller som en delvis overdragelse til et eller flere nystiftede eller 

bestående selskaber (gren spaltning). Spaltningen kan dermed anvendes som redskab til en 

delfusion med et eller flere ”fremmede” selskaber eller blot som opsplitning af et eksisterende 

selskab til et eller flere nystiftede selskaber. 

 

Det er uden betydning, hvem der forud for spaltningen er aktionær i de modtagende selskaber, 

ligesom det er uden betydning, hvem der i tilknytning til spaltningen eller efterfølgende tegner 

aktier i de modtagne selskaber. 

 

En spaltning giver en række muligheder for at gennemføre et hensigtsmæssigt og effektivt 

generationsskifte, herunder for at optage nye medejere. I forbindelse med en spaltning kan den 

fremtidige drift således overdrages til et nyt selskab, hvor den nye medejer ligeledes bliver 

aktionær. Det betyder samtidig, at hele eller dele af de oparbejdede værdier i egenkapitalen 

forbliver i det indskydende selskab, dvs. hos den oprindelige ejer. Herved reduceres egenkapitalen i 

det fremtidige driftsselskab, hvilket skaber mindre krav til den finansiering, som en ny medejer skal 

betale. 

 

En spaltning giver også mulighed for at opstarte et samarbejde med en tredjemand, f.eks. en 

uafhængig koncern. En spaltning kan herudover anvendes til at skabe fleksibilitet i en 

overdragelsessituation, fordi der efter en spaltning er mulighed for enten at gennemføre et salg til 

tredjemand ved at sælge driftsselskabet (det modtagende selskab) ved overdragelse af aktier eller 

ved at sælge aktiviteten i det modtagende selskab. 
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13.1. Generationsskiftemodel ved spaltning 

Spaltning kan illustreres således: 

 

Figur 4. 

 

 
 

Kilde: Skatteretten 2, Jan Pedersen, Kurt Siggaard m.f. side 587 

 

I ovenstående figur illustrerer selskab X det ”indskydende selskab”, mens selskaberne Y og Z 

illustrerer det/de ”modtagende selskaber”. 

 

Forskellen mellem de to former for spaltning er, at selskab X, altså det indskydende selskab ophører 

ved ophørsspaltning, mens det ved grenspaltning fortsat eksisterer. Hvornår den ene vælges frem 

for den anden afhænger af situationen, og de konsekvenser som følger med. 
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13.2. Gennemgang af regler i forbindelse med spaltning 

 

13.2.1. Skattepligtig spaltning 

Som udgangspunkt anses en spaltning i skatteretlig henseende som det indskydende selskabs 

afståelse af de udspaltede aktiver og passiver og med følgende udlodning til det indskydende 

selskabs aktionærer. Spaltningen omfatter værdien af de aktier i det modtagende selskab, kontanter 

ovs., som oppebæres af aktionærerne ved spaltningen. Ved fuld spaltning opløses det indskydende 

selskab og underkastes følgelig en ophørsbeskatning efter SEL § 5, mens aktionærerne i selskabet 

modtager likvidationsprovenuet i form af aktier i det modtagende selskab, kontanter ovs. 

Likvidationsprovenuet beskattes efter LL § 16 A. 

 

Ved delvis spaltning fortsætter det indskydende selskab og undergives således en almindelig 

kapitalgevinstbeskatning, mens aktionærerne modtager en almindelig udlodning omfattende 

værdien af de modtagne aktier, kontanter osv. Udlodningen beskattes efter almindelige regler for 

udbyttebeskatning, jf. LL § 16 A og PSL § 4a. Det modtagende selskab anses for at have erhvervet 

de indskudte aktiver og passiver til handelsværdien på spaltningstidspunktet i relation til opgørelsen 

af afskrivningsgrundlag, anskaffelsessummer osv. Vederlægges aktionærerne i det indskydende 

selskab med aktier i det modtagende selskab, anses disse for anskaffet til værdien på 

spaltningstidspunktet. 

 

13.2.2. Skattefri spaltning 

Realisationsbeskatningen for det indskydende selskab samt aktionærerne i det indskydende selskab 

kan undgås/udskydes såfremt der i stedet gennemføres en skattefri spaltning, jf. FUSL §§ 15 a – 15 

b. Tidligere krævede skattefri spaltning tilladelse fra SKAT, men efter seneste lovændring i form af 

Lov nr. 343 af 18. april 2007, kan skattefri spaltning også foretages uden tilladelse fra SKAT. 

 

Lovgrundlaget for spaltning fremgår i første række af FUSL § 15 a, der er i overensstemmelse med 

fusionsskattedirektivets artikel 2, litra b og FUSL § 15 a, stk. 2, hvor det defineres som: ” Ved 

spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver 

og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele 

sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. Det er en 

betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg 
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af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. 

Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og 

gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det 

indskydende selskab.”
31

   

 

Der gælder 3 generelle materielle betingelser for retten til skattefri spaltning: 

 

1. at det indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab, 

2. at det modtagne selskab skal erlægge vederlag herfor til det indskydende selskabs 

aktionærer, samt 

3. at vederlaget skal erlægges uden formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne. 

 

Såfremt det indskydende selskab ikke ophører ved spaltningen – dvs. såfremt der efter den ovenfor 

anvendte terminologi er tale om en uegentlig spaltning – følger der yderligere af FUSL § 15 a, stk. 

3: 

 

4. at overførslen af aktiver og passiver til de(t) modtagne selskab(er), skal udgøre en 

virksomhedsgren, således som dette er defineret i FUSL § 15 c, stk. 2, om tilførsel af 

aktiver32.  

 

Krav til selve spaltningen 

Kravet til det indskydende selskabs overførsel af aktiver og passiver til de(t) modtagende 

selskab(er) er afhængig af om der er tale om: 

 

• Grenspaltning – også kaldet den uegentlige spaltning 

• Ophørsspaltning – også kaldet den egentlige spaltning 

 

 

 

 

                                                
31 FUSL § 15 a, stk. 2 
32 Generationsskifte – Omstrukturering side 660 
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Grenspaltning (uegentlig spaltning) 

Ved grenspaltning også betegnet som en ”uegentlig” spaltning, fortsætter det indskydende selskab. 

Her er det dog et krav, at det modtagne selskab overtager aktiver og forpligtelser samt likviditet i et 

forhold, der gør en fremtidig drift mulig. 

 

Det er stadig muligt for det indskydende selskab at indskyde aktiver og forpligtelser til både 

bestående og nystiftede selskaber. Det er dog vigtigt, at det kun er aktiver og forpligtelser fra 

samme selskabsgren, der overføres. Er der behov for at overføre aktiviteter fra en anden 

selskabsgren i det indskydende selskab, er der tale om endnu en spaltning, som foretages under 

samme krav og formelle procedure som første spaltning. 

 

Såfremt man ikke entydigt kan henføre alle aktiver eller passiver til den bestemte virksomhedsgren, 

ved en grenspaltning, kan det føre til, at man vælger at etablere et samejeforhold mellem det 

indskydende selskab og det modtagende selskab, jf. TfS 2001.74 LR. 

 

Ligeledes kan der være tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at henføre eventualforpligtelser til en 

given virksomhedsgren. Her kan det så være nødvendigt at etablere en fordelingsaftale for at sikre 

at det selskab som overtager en virksomhedsgren også er det selskab, som kommer til at afholde 

eventualforpligtelsen, der knytter sig til denne virksomhedsgren. 

 

Der kan ligeledes ved en grenspaltning være problemstillinger vedrørende placering af det 

indskydende selskabs beholdning af egne aktier. Jf. TfS 2001.72 LR hvor et selskab ønskede at 

overføre en lille del af egne aktier til det modtagende selskab, dette blev ikke godkendt med den 

begrundelse, at Ligningsrådet ikke fandt, at det var en del af den gren, som blev udspaltet. 

 

Ophørsspaltning (egentlig spaltning) 

Ved ophørsspaltning, også betegnet som en ”egentlig” spaltning, ophører det spaltede selskab i 

forbindelse med spaltningen. Det sker, fordi alle aktiviteter overføres til to eller flere nye selskaber, 

der er dog ikke noget krav til, at de modtagne selskaber skal være nystiftede. 

 

En ophørsspaltning kan gennemføres ud fra konkrete ønsker og ikke ud fra en egentlig 

aktivitetsbetragtning. Det vil sige, ved en ophørsspaltning behøver hele aktiviteten nødvendigvis 



GENERATIONSSKIFTE 

 72 

ikke at følges ad, som det er tilfældet med tilførsel af aktiver, men kan godt opsplittes i flere 

selskaber. 

 

Reglerne for skattefri spaltning i forhold til reglerne for skattefri tilførsel af aktier er væsentligt 

mere fleksible, da der her ikke er krav til den organisatoriske opdeling, kapitalisering samt 

egenkapitalbinding, hvilket muliggør en skattefri omstrukturering i tilfælde, hvor der ikke ville 

kunne opnås tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver. 

 

Krav til vederlæggelsen i det indskydende selskab  

Kravet til vederlæggelse svarer grundlæggende til vederlæggelsesreglerne for skattefri 

aktieombytning se evt. afsnit 11.2. 

 

Der hvor vederlæggelsesreglerne for skattefri spaltning adskiller sig fra reglerne for skattefri 

tilførsel af aktiver, er at vederlaget skal tildeles det indskydende selskab selv og må udelukkende 

bestå i form af aktier i det modtagende selskab. 

 

Kravet om forholdsmæssig vederlæggelse af aktionærerne indebærer, at spaltningen ikke må 

medføre formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne i det indskydende selskab dvs. at den 

aktionær, der f.eks. besidder 40 % af det indskydende selskab, skal modtage 40 % af vederlaget for 

spaltningen. Det er således en forudsætning for opnåelse af tilladelse, at det kan godtgøres, at 

spaltningen ikke indebærer en formueforrykkelse aktionærerne imellem i det indskydende selskab, 

jf. fusionsskattelovens regler. Dette kan dog godt blive et problem, såfremt det ikke er 

hensigtsmæssigt at dele aktiviteten lige over. Man kan derfor vælge at sælge og købe aktier 

aktionærerne imellem, hvilket dog udløser almindelig beskatning i relation til køb og salg af aktier. 

 

Spaltningsbetingelserne indeholder ikke krav vedrørende aktionærerne i det modtagende selskab, så 

kravet vedrørende forholdsmæssigt vederlag angår kun aktionærerne i det indskydende selskab. 

Dvs. at det ikke vil have nogen betydning for spaltningen, at der vil ske en formueforrykkelse 

mellem aktionærerne i det modtagende selskab, med mindre dette konkret er et vilkår, der er i 

forbindelse med spaltningstilladelsen.  
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Krav til aktionærsammensætningen i det modtagne selskab 

Kravet til forholdsmæssigt vederlag angår alene aktionærerne i det indskydende selskab. 

Spaltningsreglerne indeholder derimod ikke krav vedrørende aktionærerne i det modtagende 

selskab. Aktionærerne i det modtagende selskab kan derfor uhindret af spaltningen tegne nye aktier 

og sælge eller indløse aktier i det modtagende selskab. 

 

Tekniske betingelser for spaltning 

Der er ligesom ved tilførsel af aktiver en række generelle tekniske/ligningsmæssige betingelser, 

som er nødvendige at medtage. Ligesom ved tilførsel af aktiver er der en skæringsdato, der skal 

vælges for overgangen af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagende 

selskab. Spaltningsdatoen skal derfor være sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagende selskabs regnskabsår, jf. FUSL § 5. Sker der derimod spaltning til et nystiftet selskab 

skal spaltningsdatoen være sammenfaldende med åbningsdatoen hos det modtagende selskab. Dvs. 

at såfremt der lægges afgørende vægt på at gennemføre spaltningen med virkningen fra et givet 

tidspunkt, kan det være nødvendigt med en regnskabsomlægning. 

 

Der er ligesom ved tilførsel af aktiver ikke nogen regel om at den skatteretlige tilbagevirkende kraft 

for spaltning er begrænset til 6 måneder forud for den faktiske gennemførsel af spaltningen. 

 

Som ved tilførsel af aktiver er der for spaltning ikke nogen krav om at de aktionærer, der 

selskabsretlig skal vedtage spaltningen i henholdsvis det indskydende og modtagende selskab, 

allerede er indtrådt som aktionærer på den valgte spaltningsdag.  

 

13.3. Ansøgning til SKAT 

Såfremt man vælger at ansøge SKAT om tilladelse, bør ansøgningen om tilladelse til skattefri 

spaltning indeholde oplysninger om: 

 

1. aktiviteterne i de deltagende selskaber, dvs. såvel det indskydende som det eller de 

modtagende selskab(er), 

2. fordelingen af aktiekapitalen i selskaberne og angivelse af, hvornår og hvorledes 

aktionærerne har anskaffet aktierne, 

3. baggrunden for og formålet med spaltningen, 
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4. redegørelse for fordelingen af aktiver og passiver, herunder afgrænsningen af den 

organisationsmæssige enhed, såfremt der ønskes gennemført en grenspaltning, 

5. vederlag for spaltningen, 

6. eventuelle fastere planer for eller foreliggende aftaler om fremtidige ændringer af 

ejerstrukturen, 

7. senest årsrapport for de deltagende selskaber og 

8. udkast til spaltningsregnskab eller dog en estimeret spaltningsbalance indeholdende 

eventuelle værdimæssige reguleringer33. 

 

Ansøgningen bør ligeledes indeholde begæring om aktindsigt, således det kan ses i myndigheders 

udtalelser i sagen og evt. om mundtlig forhandling med regionen, således at opståede misforståelser 

m.v. kan kommenteres og udredes inden der træffes en endelig afgørelse. 

 

Jf. lov nr. 343 af 18. april 2007 blev der givet mulighed for selskaber og koncerner at foretage en 

skattefri spaltning uden at skulle have tilladelse fra SKAT. Muligheden er et valgfrit alternativ til 

den gældende tilladelsesordning, og løber dermed parallelt med det eksisterende system. Loven 

ændrer således ikke på de gældende regler om muligheden for at søge SKAT om tilladelse. 

 

Formålet med denne del af loven er at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at 

skattefri omstrukturering. Loven betyder, at det for en række virksomheder ikke længere vil være 

nødvendigt at søge SKAT om tilladelse til en skattefri omstrukturering.  

 

For at sikre, at skattefrie omstruktureringer, der efter de nye regler vil kunne gennemføres uden 

tilladelse, ikke benyttes til at afstå aktier eller aktiver skattefrit og dermed til at omgå 

avancebeskatning, indføres der en række værnsregler. Disse skal sikre, at det ikke vil være 

interessant at anvende de nye regler, hvis hovedformålet med omstruktureringen er skatteundgåelse 

eller skatteunddragelse.  

 

Det betyder derfor vedrørende muligheden for at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, 

at selskabsdeltagere, der er selskaber mv. (selskabsaktionærer), ved indkomstopgørelsen skal anse 

vederlagsaktierne i det eller de modtagende selskaber for at være erhvervet på tidspunktet for 

                                                
33 Generationsskifte Omstrukturering af Michael Serup side 668 
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spaltningen. Det gælder både ved grenspaltning og ved ophørsspaltning. Bestemmelsen skal 

forhindre, at en selskabsaktionær, som alternativ til en skattepligtig afståelse af enkeltaktiver, 

udspalter udvalgte aktiver skattefrit for derefter at afstå vederlagsaktierne. Efter de eksisterende 

regler vil det således kunne ske skattefrit, hvis aktierne i det indskydende selskab har været ejet i tre 

år eller mere. Loven indebærer dermed, at en skattefri afståelse af vederlagsaktierne først vil kunne 

ske tre år efter spaltningstidspunktet.  

 

Herudover betyder det også, at en selskabsaktionær i et selskab, der deltager i en grenspaltning, 

også skal behandle aktierne i det indskydende selskab, som om de er erhvervet på tidspunktet for 

spaltningen. Endelig gælder det, at hvis en selskabsaktionær i det indskydende selskab i forvejen 

har aktier i det eller de modtagende selskaber, så skal selskabsaktionæren også behandle disse 

aktier, som om de er erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Særregler vedrørende fastsættelse af 

anskaffelsestidspunktet til tidspunktet for spaltningen gælder kun for selskabsaktionærer. 

Selskabsdeltagere, som er fysiske personer, kan således spalte deres selskab skattefrit uden 

tilladelse fra SKAT og behandle deres vederlagsaktier efter de gældende regler, dvs. som om de er 

anskaffet på samme tidspunkt som de oprindelige aktier.  

 

En spaltning kan ikke ske uden tilladelse, hvis der vederlægges med andet end aktier. Dette gælder, 

hvis en af aktionærerne er et selskab, der både kan modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet og 

er helt eller delvis skattepligtigt ved salg af aktier i datterselskabet.  

 

Ved gennemførelse af en skattefri spaltning er der desuden indført en værnsregel, som skal 

forhindre, at en avance ved et efterfølgende salg af aktierne i det udspaltede selskab kan nedbringes 

ved, at det udspaltede selskab bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold 

mellem aktiver og gæld. Forholdet mellem de aktiver og den gæld, der ved spaltningen overdrages 

til det/de modtagende selskaber, skal således svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det 

indskydende selskab. Det er dog muligt at overføre ikke-grenrelaterede likvide midler med henblik 

på at opfylde kravet.  

 

En tredje mulighed er at ansøge SKAT om et bindende svar. Reglerne om bindende svar og 

bindende forhåndsbesked er reguleret i SFL §§ 21-25 og efter SFL § 21, stk. 1. 
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Tilladelse/afslag fra SKAT 

Som udgangspunkt består der et retskrav om tilladelse, såfremt de objektive betingelser er opfyldt. 

SKAT kan dog nægte at give tilladelse, såfremt ombytningen af aktier har til formål at opnå 

skatteundgåelse. 

 

13.4. Fordele og ulemper ved spaltning 

 
Fordele Ulemper 
Ejeren af aktierne beskattes ikke med mindre der 
modtages kontant udligningssum. 

Overdragelse af selskabet eller aktiver indebærer 
meget administrativt arbejde. 

Ejerskabet af de nyetablerede selskaber har ingen 
tidsmæssig begrænsninger. Anvendelsen af 
denne model muliggør derfor et 
generationsskifte uden nødvendig beskatning på 
grund af tidsmangel. 

Ved grenspaltning skal alle aktiver forpligtelser 
vedrørende aktiviteten overføres til det modtagne 
selskab, hvilket kan undgås ved ophørsspaltning. 

Skjulte værdier på f.eks.. goodwill kan blive 
fremhævet.  

 

Mulighed for opsplitning af selskabet på tværs af 
aktiviteter ved ophørsspaltning. 

 

Der er ikke krav om ejerskab i 3 år.  
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14. Skatte- og afgiftsmæssige forhold 

 

14.1. Grundlæggende beskatningsregler 

 

Vi vil her komme ind på de grundlæggende beskatningsregler, som vi mener, er relevante i forhold 

til et generationsskifte, herunder hvilke indtægter som betragtes som skattepligtige og hvilke 

omkostninger, der er fradragsberettigede. 

 

Vi vil starte med at gennemgå nogle af de grundlæggende beskatningsforhold. Som udgangspunkt 

beskattes man efter reglerne i SL §§ 4-6. Vi vil nedenfor kort beskrive paragrafferne, da de danner 

grundlag for, hvad der menes ved skattepligtig indkomst og fradragsberettigede omkostninger. 

 

Da vores opgave i et stort omfang omhandler beskatning af aktier, mener vi ligeledes at det er 

relevant at gennemgå de grundlæggende beskatningsregler i ABL og PSL, hvilket vi vil komme ind 

på efter gennemgang af SL. 

 

14.2. Statsskatteloven  

SL § 4 fastlægger, hvilke indkomster der skal medregnes til den skattepligtige. Enhver aktualiseret 

økonomisk fordel, der er tilgået en skatteyder, er skattepligtig. Det vil sige, at her ikke kun er tale 

om penge, men at en aktualiseret økonomisk fordel også kan være formuegoder. Det vil sige, at alle 

former for indtægter er skattepligtig, med mindre der findes undtagelser og modifikationer i nogle 

af lovgivningens andre bestemmelser. 

 
SL § 5 fastlægger, hvilke indkomster der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. SL § 

5a siger, at formueforøgelse eller tab i form af salg af ejendele ikke er skattepligtige eller 

fradragsberettigede. Dette er kun gældende, såfremt salget ikke sker i forbindelse med spekulationer 

eller som led i næring. Ved ejendele forstås alle former for aktiver eller rettigheder.  

 

SL § 6 fastlægger, hvilke udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst. SL § 6a siger, at 

de driftsomkostninger, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, 

herunder ordinære afskrivninger, er fradragsberettigede. 
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Til disse hovedregler findes et utal af undtagelser, supplerende regler samt modifikationer i praksis, 

som kun vil blive inddraget såfremt det har relevans for opgaven. 

 

14.3. Aktieavancebeskatningsloven (ABL) 

Dette afsnit har til formål kort at beskrive/redegøre for de beskatningsregler, der findes i ABL 

vedrørende unoterede aktier. I afsnittet omkring omstrukturering, vil der være stor fokus på disse 

aktier, hvorfor vi har fundet det relevant at inddrage et afsnit om dette. 

 

Den skattemæssige behandling af avance og tab afhænger af, om de afståede aktier har været ejet i 

mere eller mindre end 3 år. I de følgende afsnit redegøres for beskatning ved henholdsvis personer 

og selskaber. 

 

14.3.1. Aktier ejet mindre end 3 år 

Fortjeneste på aktier med en ejertid på mindre end 3 år, medregnes til den skattepligtige indkomst, 

jf. ABL § 8.  

Tab på aktier med en ejertid på mindre en 3 år kan kun modregnes i gevinster på aktier med en 

ejertid på mindre end 3 år i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig. Såfremt 

tabet overstiger årets fortjenester, kan det overskydende beløb fradrages i fortjenester i de 

efterfølgende indkomstår, jf. ABL § 8, stk. 2. 

 

Både fysiske personer og selskaber, der sælger unoterede aktier, skal opgøre fortjeneste og tab efter 

gennemsnitsmetoden. Ved gennemsnitsmetoden forstås, når en person ejer flere aktier i selskabet, 

som er erhvervet på forskellige tidspunkter. For at beregne anskaffelsessummen for aktierne skal de 

fordeles forholdsmæssigt på de afstående og de beholdte aktier. 

 

Opgørelsen af aktier ved salg, når aktierne er erhvervet på forskellige tidspunkter, opgøres efter 

First In First Out (FIFO) princippet, jf. ABL § 5. 

 

14.3.2. Aktier ejet 3 år eller mere 

Hvis et selskab har ejet aktierne 3 år eller mere, skal aktieavance- eller tab ikke medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 9. Det vil sige, at aktieavancer bliver 

skattefrie, mens tab ikke kan fratrækkes eller fremføres i den skattepligtige indkomst.  
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Hvis f.eks. et selskab får et tab på afhændelse af aktier, kan selskabet købe tilsvarende aktier og 

efter opgørelsen af gennemsnitsmetoden, vil selskabet kunne få en del af de eventuelle tab 

modregnet i avancer på aktier ejet under 3 år. Derved vil det skattefrie tab blive formindsket, da den 

gennemsnitlige anskaffelsessum bliver fordelt ud på alle aktier. 

 

14.4. Beskatning af udbytte/akiteindkomst 

Aktieudbytte/-indkomst beskattes for personer ud fra to progressionsgrænser. Den første 

progressionsgrænsen er i 2009, kr. 48.300 (inkl. ægtefælle 96.600) og beskattes med 28 %. Den 

anden progressionsgrænse er i 2009, kr. 106.100 (inkl. ægtefælle 212.200), og beskattes med 43 %. 

Overstiger aktieudbytte/-indkomsten den anden progressionsgrænse, vil det overstigende beløb 

blive beskattet med 45 %. 

 

For selskaber, der ejer 10 % eller mere af et andet selskab, kan der udloddes skattefri udbytte op i 

moderselskabet. 

 

For at få et bedre overblik over aktieavancebeskatning har vi opstillet figur 1 som viser 

beskatningen af unoterede aktier for personer og selskaber.  

 

Aktiesalg personer: 

Unoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (28/43/45 %) 
 Tab Tabsfradrag i anden aktieindkomst. Af negativ 

aktieindkomst beregnes en negativ skat, som 
modregnes i slutskatten. 

Børsnoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (28/43/45 %) 
 Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra 

børsnoterede aktier. Overskydende tab kan 
fremføres uden tidsbegrænsning. 

Metode  Gennemsnitsmetoden 
 

Kilde Revisor Manualen af T. Helmo Madsen og Henning Mølgård s. 14 
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Aktiesalg selskaber: 

 Salg inden tre år Ejet i tre år eller mere 

Avance Skattepligtig Skattefri 

Tab Modregnes i avance på aktier 

ejet under tre år 

Ingen fradragsret 

Metode Gennemsnitsmetoden  

 

Kilde Revisor Manualen af T. Helmo Madsen og Henning Mølgård s. 15 

 
14.5. Overdragelse af en virksomhed med succession 

 
Gennemførelse af det bedst mulige generationsskifte kræver, at overdrageren klarlægger hvem 

virksomheden skal overdrages til, idet der er forskellige skattemæssige regler alt efter hvem 

erhververen er. I det følgende kapitel behandles reglerne omkring overdragelse til et familiemedlem 

og en nær medarbejder. 

 

Definition af generationsskifte 

Begrebet generationsskifte anvendes i de situationer, hvor en virksomhed på grund af ejerens død, 

alder eller ønske om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet overdrages til et familiemedlem, 

medarbejder eller tredjemand. 

 

I betænkning nr. 1374 fra august 1999 foreskriver udvalget, at et generationsskifte i skatteretlig 

forstand traditionelt dækker over en virksomheds overførsel fra en ældre til en yngre generation. 

Generationsskiftebegrebet anvendes i dag ofte i de tilfælde, hvor virksomheden overdrages til 

slægtninge samt til yngre medarbejdere. 

 

Definition af succession 

Successionsbegrebet er ensbetydende med, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling med hensyn til anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum samt hensigten med de overdragne 

aktier.  

 

Der er her kun tale om en udskydelse af skatten og ikke en eliminering. Skatteudskydelse indgår 

som et naturligt element i de forskellige omstruktureringsmodeller, der er forbundet med 

succession, men må dog ikke forveksles med skatteundgåelse, som er ulovligt.  
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Generelt om succession 

Et generationsskifte af en virksomhed vil som udgangspunkt altid udløse realisationsbeskatning for 

overdrager og erhverver. For at lette fremgangsmåden ved gennemførsel af et generationsskifte, er 

der indført regler om succession ved overdragelse, som kan anvendes for familiemedlemmer og for 

nære medarbejdere. 

 

Successionsbegrebet medfører, at erhververen ved overdragelse af aktier indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling. Succession indebærer, at eventuelle avancer ikke udløser beskatning i 

forbindelse med overdragelsen. Erhververen overtager aktierne med den tilhørende udskudte skat 

og den udløses først, når erhververen på et senere tidspunkt afstår aktierne. 

For at få et overblik over hvilke skattelove der indeholder bestemmelser om succession er disse 

listet op nedenfor: 

 

• ABL § 34 om succession til familiemedlemmer 

• ABL § 35 om succession til nære medarbejdere 

• ABL § 36 om ombytning af aktier  

• FUSL § 15a, b, b og d omkring spaltning og tilførsel af aktiver 

• Boafgiftsloven 

• KSL §§ 33c og 33c, stk. 12 om succession til familiemedlemmer og medarbejdere 

 

Successionsreglerne er valgfrie og anvendelsen heraf kræver enighed blandt de involverede parter. 

Successionsreglerne kan anvendes uanset om overdragelsen sker med fuldt vederlag eller hel eller 

delvis gave. 

 

14.6. Personkreds 

Overdragelse med succession kan anvendes af følgende personer: 

 

• Familiemedlemmer 

• Nær medarbejder 
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14.6.1. Familiemedlemmer 

Overdragelsen kan ske til en bestemt personkreds, som dækker over børn, børnebørn, søskende og 

søskendes børn og børnebørn, ligeledes gælder samme regler for adoptionsforhold og stedbørn, jf. 

ABL § 34, stk. 1. Personkredsen er således udtømmende. 

Det er et overordnet krav, at personkredsen skal være fuldt skattepligtig til Danmark, jf. ABL § 35. 

 

Det skal bemærkes, at personkredsen ikke er sammenfaldende med personkredsen omfattet af 

boafgiftsloven, idet søskende, deres børn og børnebørn kan overtage aktier med succession, men 

skal indkomstbeskattes af et eventuelt gavebeløb. 

 

14.6.2. Nær medarbejder 

Efter 6. juni 2002 er det blevet muligt for nære medarbejdere at benytte reglerne om succession ved 

overtagelse af en virksomhed. Baggrunden for lovforslaget L 194-2 2001/02 og den senere 

vedtagende lov 394 af 6/6 2002 om medarbejdersuccession er regeringens konkurrenceevnepakke. 

Loven har virkning for overdragelser der finder sted 1. juli 2002 og senere. 

Hensigten heri er at lempe de skattemæssige hindringer for at opnå det mest hensigtsmæssige 

generationsskifte. Ved gennemførsel af et generationsskifte er det en væsentlig faktor, at den 

pågældende virksomheds likviditet ikke belastes som følge af skat på sælgers avancer ved salget, 

hvilket er baggrunden for den oprindelige indførsel af skattemæssige succession.  

 

Før lovændringen var det imidlertid kun familiemedlemmer, der kunne benytte reglerne. Ofte er en 

overdragelse til familiemedlemmer dog ikke altid den bedste løsning, idet en nær medarbejder med 

et indgående kendskab til virksomheden ofte vil være en mere naturlig arvtager af den virksomhed, 

som har ønske om at være en veldrevet virksomhed, der kan stå distancen i konkurrencen med 

nationale og internationale konkurrenter.  

Det er et overordnet krav, at de successionsberettigede medarbejdere skal være fuldt skattepligtige 

til Danmark, jf. ABL § 35. 

 

Reglerne om successionsoverdragelse til en nær medarbejder findes i ABL § 35, som beskriver 

reglerne om overdragelse af en aktiepost til medarbejderkredsen. 
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Nære medarbejdere, der er omfattet af ABL § 35 er kendetegnet ved, at de inden for de sidste 4 

indkomstår har været ansat i sammenlagt mindst 3 år, og på tidspunktet for overdragelsen er 

fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. 

 

Endvidere har medarbejdere, der inden for de sidste 5 år allerede har overtaget en andel af 

virksomheden, mulighed for at overtage den resterende del af virksomheden med succession. 

Medarbejderen skal dog opfylde de ovenstående regler om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år inden 

for de sidste 4 indkomstår. 

 

Der gælder særlige regler for koncernforbundne selskaber, idet medarbejderen ved 

deltidsbeskæftigelse hos to eller flere selskaber ligeledes kan anvende reglerne om overdragelse ved 

succession, hvis denne i øvrigt opfylder de ovenstående forudsætninger. 

 

14.7. Successionsregler for overdragelse af hovedaktionæraktier 

Generationsskifte af et selskab i levende live åbner mulighed for, at overdrage hovedaktionæraktier 

med succession, hvilket ikke medfører nogen skattemæssige konsekvenser for hverken erhververen 

eller overdrageren, jf. ABL § 34 og § 35. 

 

Ved overdragelse af aktier i levende live, kan de involverede parter kun anvende reglerne, hvis 

nedenstående 6 betingelser i ABL § 34, stk. 1 nr. 1-5 er opfyldt: 

 

1. Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn 

eller til personer omfattet af ABL § 35. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med 

naturligt slægtskabsforhold. 

2. Der er tale om hovedaktionæraktier, jf. ABL § 4. 

3. Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen. 

4. Der er tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af fast 

ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. stk. 6. Bortforpagtning af 

fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, anses i denne forbindelse ikke 

som udlejning af fast ejendom. Bestemmelsen er benævnt som pengetanksreglen. 

5. Aktierne er ikke omfattet af ABL § 19. 
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Nedenfor knyttes kommentarer til de væsentligste betingelser. 

 

14.7.1. Hovedaktionæraktier 

ABL § 34, stk. 1 nr. 2 foreskriver, at overdragelsen skal omfatte hovedaktionæraktier, såvel 

unoterede som børsnoterede. Definitionen af hovedaktionæraktier er, at overdrageren i mere end 5 

år har ejet 25 % eller mere af aktiekapitalen eller har rådet over mere end 50 % af stemmeværdien i 

selskabet. Ved opgørelsen af dette indgår aktier ejet af den skattepligtiges ægtefælle, forældre, børn 

og børnebørn og deres ægtefæller. Stedbørn og adoptivforhold sidestilles med almindeligt 

slægtskab, mens selskabets egne aktier ikke indgår i opgørelsen, jf. ABL § 4, stk. 2. 

 

14.7.2 1. % -overdragelsen 

Succession er betinget af, at overdragelsen omfatter mindst 1 % af stemmeværdien af aktie- eller 

anpartskapitalen i det overdragne selskab. Der lægges kun vægt på stemmeværdien og ikke på hvor 

stor en andel af selskabets kapital der bliver overdraget. Stemmeværdien skal opgøres uden, at 

selskabets egne aktier medtages. 

 

Overdrager henholdsvis en moder og en fader deres aktieposter til deres søn, skal hver enkelt 

overdragelse opfylde kravet om at omfatte mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen. Af afgørelsen 

TfS 2000 368 LSR fremgår det, at ”Landsskatteretten fandt, at ægtefæller ved gaveoverdragelse til 

børn i medfør af ABL § 34 var at anses for to selvstændige gavegivere, således at hver overdragelse 

skulle være dengang 15 % ”, som i dag er 1 %.  

 

Enhver aktie giver som udgangspunkt stemmeret og ethvert spørgsmål afgøres ved et simpelt 

stemmeflertal. En aktionær der besidder mere end 50 % af stemmerne i et selskab, vil som 

udgangspunkt have magten i virksomheden. Dette kan dog fraviges, hvis der sker en opdeling af 

selskabets kapital i flere aktieklasser, typisk i stemmetunge A aktier og stemmesvage B aktier, jf. 

ASL § 67. Opdelingen vil medføre, at én aktie kan give op til 10 gange så mange stemmer som hver 

af selskabets øvrige aktier. Vælges det at lade aktierne opdele i klasser, kan denne mulighed give 

stemmemajoriteten i et selskab på 9,1 % -ejerskab af aktiekapitalen, hvorfor sondringen mellem A 

og B aktier kan være meget aktuelt at have med i sine overvejelser. 
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14.7.3. Pengetank-reglen 

I år 2000 blev der indført en begrænsning i forhold til adgangen til at overdrage aktier med 

succession, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen medfører, at der ikke kan ske succession i 

selskaber, hvor hovedaktiviteten består af ikke-erhvervsmæssig karakter. Ved ikke erhvervsmæssig 

karakter forstås udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer og lignende. 

Grænsen for hvor meget ikke erhvervsmæssig aktivitet, der må foregå i selskabet for at reglerne om 

succession kan benyttes er, at 25 % af selskabets indtægter ikke må stamme fra ovenstående 

aktiviteter, samt at handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter og værdipapirer 

skal være mindre end 25 % af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. 

 

Samtidig med indførsel af succession til medarbejdere blev kredsen af de virksomheder, hvori der 

kan succederes udvidet. Dette medførte, at grænsen for ikke-erhvervsmæssig aktivitet blev hævet 

fra 25 % til 50 %. Årsagen hertil var hensynet til, at velkonsoliderede selskaber med et vist 

kapitalberedskab førhen kunne risikere ikke at kunne benytte reglerne om succession, fordi 25 % af 

virksomhedens indtægter eller kapital vedrørte finansielle aktiver som pengeanbringelse og 

udlejning af fast ejendom. Ændringen har til hensigt at forbedre mulighederne for at skabe et bedre 

grundlag for gennemførsel af et generationsskifte, idet en grænse på 25 % kan vanskeliggøre 

videreførelsen af en ellers veldrevet og rentabel virksomhed, der ofte har en vis beholdning af 

finansielle aktiver. Af Lov nr. 1580 af 20.12.06 blev det besluttet at ændre grænsen fra 50 % til 75 

%, hvilket har forbedret mulighederne yderligere i forbindelse med et generationsskifte. 

 

Målet med betingelsen er, at udelukke succession i aktier i selskaber hvis hovedaktivitet er 

pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Selskaberne er kendetegnet ved, at de ikke udøver 

nogen form for erhvervsaktivitet. 

 

Det er gennemsnittet af selskabets nettoomsætning for de sidste 3 regnskabsår, der lægges til grund 

for beregningen af 75 % grænsen, hvilket medfører, at der ikke tages hensyn til om selskabet har 

givet over- eller underskud. Hvis virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, er det, det seneste 

regnskabsår der skal anvendes til beregningen. Ved brug af gennemsnittet elimineres enkelte års 

udsving. 
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14.8. Gave  

Et generationsskifte vil ofte medføre, at der ikke kan ses bort fra reglerne omkring gaveafgift, da et 

generationsskifte af en familieejet virksomhed ofte kan være en økonomisk belastning for 

erhververen. En belastning fordi muligheden for at finansiere hele købesummen ikke altid er til 

stede. Derfor bør man i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet have gavebegrebet 

med i sine overvejelser. 

 

Gavebegrebet er ikke defineret i skattelovgivningen, men skal fastlægges på baggrund af civilretlige 

definitioner og skatteretlig praksis. Efter skatteretlig praksis kan en gave betegnes som en hel eller 

delvis vederlagsfri overdragelse af et formuegode, der lægges på giverens bekostning som 

gavehensigt. I praksis sker delvist vederlag kun, hvis aftalte vederlag klart afviger fra 

handelsværdien. 

 

Udgangspunktet for beskatning af gaver fremgår af SL § 4, litra C som foreskriver, at gaver 

bestående i penge eller formuegoder af penges værdi henregnes til den skattepligtiges indkomst. 

Denne hovedregel finder dog i de fleste tilfælde ikke anvendelse, da SL § 5, litra b medfører, at 

gaver omfattet af lov om afgift af dødsboer og gaver ikke skal indkomstbeskattes. 

 

Hovedreglen om, at gaver skal medregnes til den skattepligtige indkomst fraviges, såfremt gaven er 

omfattet af Boafgiftsloven. Personkredsen, der er omfattet af Boafgiftsloven er beskrevet i § 22, og 

selve beskatningen består af en bundgrænse og en afgift, hvor størrelsen af disse afhænger af, hvem 

der modtager gaven. 

 

Personkreds 

I henhold til BAL § 22, stk. 1 kan personer give gaver afgiftsfrit op til bundgrænsen på kr. 58.700 

(2009 tal) til følgende personer: 

 

• Afkom, stedbørn og deres afkom 

• Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle 

• Forældre 

• Personer som har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, 

og personer der tidligere har haft bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 
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mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en 

ældrebolig. 

• Plejebørn der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, 

når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år og højest én af plejebarnets forældre 

har haft bopæl med gavegiver sammen med plejebarnet. 

• Stedforældre og bedsteforældre. 

 

Derudover kan en person afgiftsfrit give børns eller stedbørns ægtefæller gaver, hvis samlede værdi 

ikke overstiger kr. 19.800 (2009 tal), jf. BAL § 22, stk. 2. 

Andre personer der ikke er omtalt i ovenstående er ikke omfattet af Boafgiftsloven, hvilket 

medfører at for eksempel søskende vil blive fuldt skattepligtig af den gave de modtager. Gaver til 

en medarbejder er ligeledes indkomstskattepligtige. 

 

Værdiansættelse af gaven 

I henhold til BAL § 27, stk. 1 skal en gave værdiansættes til handelsværdien på tidspunktet for 

modtagelsen og er bindende for gavegiver og gavemodtager. Hvis SKAT finder, at 

værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan de ændre 

værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse. 

 

Gaveafgiftsberegning 

Der skal som nævnt ovenfor ikke betales afgift af de gaver, der ligger under bundgrænserne, men 

kun for det overliggende beløb. Hvorledes afgiften er fordelt på personkredsen er illustreret 

nedenfor: 
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Figur 5 – Gaveafgift 

 

    
Gaver til  Afgiftsfrit beløb  

pr. år 
 

Afgift 
    
Ægtefælle Ubegrænset  0 % 

Børn, forældre, stedbørn  
 

58.700  15 % 

Børn og stedbørns afkom 
 

58.700  15 % 

Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle 58.700  15 % 

Svigerbørn i øvrigt 19.800  15% 

Stedforældre eller bedsteforældre 58.700  36,25 % 

Plejebørn med fælles bopæl i 5 år 58.700  15 % 

Samlevende i min. 2 år 58.700  15 % 

Andre Skattepligtig   

 

 

Passivpost 

I de overdragelser hvor erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til 

aktier, der er overdraget som hel eller delvis gave, skal der tages højde for den udskudte 

skattebyrde. Passivposten beregnes kun i de tilfælde, hvor der ved successionsoverdragelse er tale 

om et skattepligtigt eller afgiftspligtigt gavemiljø. 

 

Passivposten er en lempelse for den fremtidige skattebyrde og opgøres som en procentdel af den 

fortjeneste, som der vil forekomme, hvis overdrageren solgte aktierne eller anparterne i fri handel 

og vandel. Adgangen til beregning af denne passivpost gælder både for gaver i henhold til BAL og 

SL. 

 

Det kan være meget svært at værdiansætte den skatteforpligtigelse som erhververen overtager, 

hvilket har resulteret i en gennemsnitsbetragtning, hvor størrelsen afhænger af karakteren af de 

aktiver, hvori der succederes. Er der tale om børsnoterede aktier udgør passivposten 12,5 % af den 

beregnede fortjeneste, unoterede aktier 20 %, mens den for andre aktier udgør 30 % af den 

beregnede skattepligtige fortjeneste. 

Kilde: Revisormanual 2009, side 54  
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15. Den endelige økonomiske planlægning (retningslinjer) 

 

I kapitel 11, 12 og 13 er der redegjort for de tre omstrukturingsmodeller: 

 

1. Skattefri aktieombytning 

2. Tilførsel af aktiver 

3. Spaltning 

 

Ovenstående modeller vil i dette kapitel blive sammenholdt, for at finde ud af i hvilke situationer, 

de er mest hensigtsmæssig. Fælles for de 3 modeller er, at de kan anvendes til at forberede et 

generationsskifte. 

 

En skarp opdeling af de 3 modellers anvendelsesområde kan opdeles således: 

 

Etablering af holdingselskab: 

- Skattefri aktieombytning 

- Tilførsel af aktiver 

 

Opdeling af virksomhed og aktiviteter: 

- Spaltning 

- Tilførsel af aktiver 

 

Ovenstående opdeling af omstruktureringsmodellerne viser, at tilførsel af aktiver både kan anvendes 

ved etablering af holdingselskab samt en opdeling af virksomhed og aktiviteter. En nærmere 

gennemgang af ovenstående opdeling vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

 

15.1. Etablering af holdingselskab 

Som det fremgår af ovenstående opdeling, kan der anvendes skattefri aktieombytning og tilførsel af 

aktiver, når der skal etableres et holdingselskab mellem aktionæren(e) og driftsselskabet. 

 

Et af formålene ved at danne en holdingstruktur er at der i et selskab er begrænset hæftelse. Det vil 

sige, hvis en hovedaktionær f.eks. har indskudt kr. 500.000 i et selskab hæftes der alene for den 
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indskudte kapital i dette tilfælde kr. 500.000 og ikke andet. Kreditorerne kan således ikke gå direkte 

efter aktionærens private formue. 

 

Et andet formål er strukturhensynet. Ved at indskyde et holdingselskab er der mulighed for at 

reducere kapitalen i driftsselskabet ved at udlodde skattefrit udbytte op i holdingselskabet 

(moderselskabet), hvilket er med til at gøre driftsselskabet klar til et generationsskifte. 

 

Et tredje formål er, at der er mulighed for skattefri avance, når driftsselskabet har været ejet i over 3 

år. Var selskabet derimod ejet personligt, skulle avancen beskattes som aktieindkomst. Det vil sige 

at ved en holdingstruktur er der mulighed for selv at bestemme, hvornår der ønskes at udbetalingen 

skal ske, ved at der kan udloddes udbytte løbende. 

 

Ved de to omstruktureringsmodeller, skattefri aktieombytning og tilførsel af aktiver, bevarer 

anpartshaveren/aktionæren sit ejerskab i selskaberne. Anpartshaveren/aktionæren kommer til at eje 

det nyetablerede holdingselskab, som ejer 100 % af driftsselskabet. Selvom der er disse ligheder 

mellem de to modeller, er der også afgørende forskelle, som bestemmer, om den ene eller anden 

model kan anvendes. Modellerne indeholder væsentlige forskelle, som kan have betydning for valg 

af model, f.eks. må der ved tilførsel af aktiver kun modtages vederlag i form af anparter/aktier, 

mens der ved skattefri aktieombytning må gives vederlag i form af både anparter/aktier og kontant 

udligningssum. 

 

Skattefri tilførsel af aktiver er velegnet i de situationer, hvor et selskab skal ”slankes”, inden en ny 

ejer indtræder. På den måde er det muligt at adskille hoved- og biaktiviteter, inden den nye ejer skal 

overtage selskabet. Som oftest er der en likviditetsmæssig begrænsning hos køber, men ved at 

”slanke” selskabet bliver det derved billigere at overtage selskabet. 

 

Skattefri aktieombytning er derimod velegnet i de situationer, hvor virksomheden kun har en 

driftsaktivitet, da der ved indskydelse af et holdingselskab vil danne sig en koncernstruktur. 

Herefter kan ejeren overføre overskydende likviditet op til holdingselskabet, og en evt. ny ejer kan 

overtage en del af aktierne i driftsselskabet. 
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15.2. Opdeling af virksomheder og aktiviteter 

Som det ligeledes fremgår af den førnævnte opdeling, kan et selskab opdeles i flere selskaber ved at 

anvende enten tilførsel af aktiver eller spaltning. Et af formålene kan være at forberede selskabet til 

et generationsskifte, således at der skal finansieres en mindre del for at indtræde i selskabet. Der er 

afgørende forskelle mellem disse to modeller, som bestemmer om den ene eller den anden model, 

skal anvendes. 

 

Spaltning har til formål at opdele aktiviteterne i flere selskaber. Formålet med denne opdeling kan 

enten være opsplitning af gode og dårlige produkter. Endvidere kan det også være et ønske at 

opdele aktiviteterne i selskabet i henholdsvis hoved- og biprodukter, således at det er nemmere at 

overtage selskabet ved et generationsskifte, da det sandsynligvis ikke er alle aktiviteterne som en ny 

køber ønsker at overtage, da der også skal tages højde for finansiering heraf. Modellen er velegnet 

til f.eks. familier, hvor der er flere børn at tage hensyn til i forbindelse med 

generationsskifteprocessen, da aktiviteterne i det oprindelige selskab kan opdeles i flere selskaber. 

På den måde er det muligt at tilgodese flere børn, selvom det kun er en af dem, som skal overtage 

hovedaktiviteten. 

 

Ved tilførsel af aktiver skal aktiviteterne forblive samlet, mens der ved spaltning kan ske opdeling 

af aktiviteterne, således at selskabet ved sidstnævnte ”slankes” endnu mere. 

 

15.3. Ejertidsvilkår 

Ved aktieombytning uden tilladelse vil skattefriheden være betinget af, at de ombyttede aktionærer 

bevarer ejerskabet over de erhvervede aktier i driftsselskabet i en periode på 3 år efter ombytningen. 

Et efterfølgende salg af driftsselskabsaktierne inden for den 3-årige ejertidsperiode vil derved være 

skattepligtig for aktionærerne. Set i forhold til et generationsskifte med en kort tidshorisont kan et 

sådan ejerskabsvilkår være en byrdefuld. 

 

Ejertidsvilkåret vil kunne begrænse aktionærernes handlefrihed i tilfælde af, at de skulle modtage et 

attraktivt købstilbud på driftsselskabet i den 3-årige periode. Aktionærerne vil være tvunget til at 

foretage afvejning af værdien af aktieombytningens skattefrihed og det modtagende købstilbud. En 

kort tidshorisont kan således betyde, at virksomhedsejeren må acceptere en mindre fordelagtig 

løsning, end hvad der kunne være opnået, hvis generationsskiftet havde været planlagt tidligere. 
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Ved tilførsel af aktiver gælder tilsvarende ejertidsvilkår.  

 

Ved spaltning gælder der derimod ikke et tilsvarende ejertidsvilkår. Der er således ingen 

tidsmæssige begrænsninger for efterfølgende ejerskabsperiode.  

 

 

15.4. Hvem ønskes der generationsskifte til? 

Virksomhedsejere har formentlig et stærkt ønske om at se virksomheden succesfuldt videreført efter 

deres tilbagetrækning. Et succesfuldt generationsskifte vil tilmed være til gavn og glæde for 

virksomhedens nye ejere, medarbejdere, kunder og leverandører. For at sikre en succesfuld 

overdragelse af virksomheden, vil det være nødvendigt, at ejerne i god tid forud for 

generationsskiftet gør sig realistiske overvejelser om, hvem der kan og vil videreføre virksomheden 

såvel ledelsesmæssigt som økonomisk. Virksomhedsejerne må i sammenhæng med valget gøre op 

med sig selv, om han er villig til at foretage successiv overdragelse af virksomheden, hvis det vil 

være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for videreførelsen af virksomheden. 

 

Ved planlægningen af et generationsskifte kan overvejelserne om, hvem der ønskes 

generationsskiftet til, og om generationsskiftet skal ske glidende, have betydning for valget af 

omstruktureringsmodel. Endvidere er det vigtigt at have fokus på mulighederne for at foretage 

ændringer af ejerstrukturen samt mulighederne for at foretage ændringer af virksomhedsstrukturen. 

 

15.5. Ejerstruktur med holdingselskab 

Når et selskab og dets ejere er i en situation, hvor et generationsskifte er nært forestående, må 

muligheden for at kunne foretage ændringer i selskabets ejerstruktur anses som en nødvendig 

forudsætning. Det er netop hensigten med et generationsskifte, at der skal ske en ændring af 

aktionærsammensætningen, så virksomhedens fremtidige levedygtighed sikres. Ved stillingtagen til 

omstruktureringsmodellernes anvendelighed må generationsskifteplanlæggerne således vurdere 

mulighederne for at inddrage den nye generation eller en ekstern køber økonomisk i driftsselskabet. 

 

Når holdingstrukturen etableres ved aktieombytning uden tilladelse, kan inddragelsen af den nye 

generation eller en ekstern køber ikke ske ved et salg af holdingselskabets aktier i driftsselskabet på 
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grund af ejertidsvilkåret. Det vil til gengæld være muligt at inddrage nye aktionærer i driftsselskabet 

ved, at de foretager en kapitaludvidelse i driftsselskabet. For at de nye aktionærer får en reel 

indflydelse ved kapitaludvidelsen, vil en forudgående udlodning af driftsselskabets frie reserver til 

holdingselskabet være hensigtsmæssig. På den måde sikres det, at de nye aktionærer opnår mest 

mulig indflydelse til den lavest mulige tegningskurs. Såfremt udlodningen ikke foretages forinden 

kapitaludvidelsen, forøges de nye aktionærers finansieringskrav gennem den højere tegningskurs, 

og det vil ikke være gavnligt for gennemførelsen af generationsskiftet. 

 

Muligheden for at indlemme de nye aktionærer i driftsselskabet begrænses imidlertid af, at 

holdingselskabet skal bibeholde kapital- og stemmemajoriteten i driftsselskabet i 3 år efter 

ombytningen uden tilladelse. De nye aktionærer kan herved maksimalt tegne ny kapital i 

driftsselskabet svarende til en ejer- og stemmeandel på 49 %. I forhold til et generationsskifte vil 

aktieombytningen derfor i 3 års perioden udelukkende være anvendelig ved en successiv 

overdragelse af virksomheden. Overdragelsen af den resterende ejerandel vil først kunne ske efter 

udløbet af de 3 år. 

 

Inddragelsen af de nye aktionærer ved nytegning ændrer ikke på aktionærernes finansieringskrav, 

for generationsskiftet kan efter udløbet af den 3-årige periode afsluttes ved indløsning af de 

eksisterende aktionærers aktiebeholding. Metoden bevirker, at de nye aktionærers ejerandel i 

driftsselskabet forøges, uden der skal indskydes yderligere midler i selskabet. Nytegningen af 

aktiekapital i begrænsningsperioden giver samtidig den fordel i forhold til et køb af aktier efter 

udløbet af sælgerens 3 års ejertidsbegrænsning, at anskaffelsestidspunktet for aktier fremrykkes. 

Såfremt aktietegningen er sket af de nye aktionærers holdingselskab, vil tidspunktet for en skattefri 

afståelse forskydes tilsvarende.  

 

Ved tilførsel af aktiver gælder der i modsætning til aktieombytning ingen krav til driftsselskabets 

aktionærsammensætning eller begrænsninger for ændringen af ejerstrukturen. Så længe 

aktivevederlagskravet for tilførslen opfyldes, vil omstruktureringen kunne gennemføres skattefrit. 

Etableringen af en holdingstruktur ved tilførsel af aktiver giver således mulighed for at inddrage den 

nye generation og en ekstern køber i driftsselskabet. 
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En inddragelse inden for 3 år efter tilførslen sker dog mest hensigtsmæssigt ved en nytegning af 

aktier frem for et salg af aktier, eftersom en eventuel fortjeneste ved salget vil være skattepligtigt 

for holdingselskabet. En kapitaludvidelse har derimod ingen skattemæssige konsekvenser for 

holdingselskabet. Til trods for at der ikke gælder formelle begrænsninger for inddragelsen af nye 

aktionærer i driftsselskabet, må de eksisterende aktionærer dog være opmærksomme på, at i tilfælde 

af, at holdingselskabets ejerandel nedbringes til under 10 % af aktiekapitalen, vil muligheden for at 

modtage skattefrit datterselskabsudbytte bortfalde. 

 

Ovenstående sammenligning af de to omstruktureringsmodeller har vist, at begge modeller giver 

mulighed for, at de nye aktionærer kan inddrages i driftsselskabet gennem en kapitaludvidelse. I 

forhold til aktieombytning indeholder tilførsel af aktiver imidlertid den fordel, at adgangen til at 

ændre driftsselskabets ejerstruktur ikke begrænses. Såfremt aktionærerne har en forventning eller et 

ønske om, at generationsskiftet skal ske glidende, eller at tidshorisonten for generationsskiftet er 

mere end 3-4 år, vil ejerskabsbegrænsningen ikke have afgørende indflydelse på 

generationsskifteplanlægningen. Er der derimod usikkerhed om, hvorvidt den nye generation vil 

acceptere et glidende generationsskifte, eller er tidshorisonten for generationsskiftet kort, vil en 

etablering af holdingstrukturen ved tilførsel af aktiver være at anbefale. 

 

15.6. Virksomhedsstruktur 

Fundamentet for at kunne fastholde en succesrig virksomhed i en længere årrække vil ofte bestå i at 

foretage en løbende udvikling og tilpasning af virksomhedens forretningsgrundlag. Et almindeligt 

led i den løbende vurdering af behovet for virksomhedsudvikling er at have fokus på, om 

driftsaktiviteterne set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er hensigtsmæssigt struktureret. Med 

et forestående generationsskifte kan det imidlertid også være relevant at vurdere, om 

driftsaktiviteterne er hensigtsmæssigt struktureret set ud fra et generationsskiftemæssigt synspunkt, 

for det er ikke nødvendigvis sikkert, at en given virksomhedsstruktur kan fastholdes efter et 

generationsskifte. En opsplitning af forretningsområder vil blandt andet kunne være påtvunget i 

situationer, hvor den nye generation kun har interesse i at overtage en del af den eksisterende 

virksomhed. Generationsskifteplanlæggerne må således ved stillingtagen til 

omstruktureringsmodellernes anvendelighed forholde sig til muligheden for at ændre en 

virksomheds strukturering af forretningsområder. 
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Ved aktieombytning sker der som bekendt en indskydelse af holdingselskabet mellem de 

oprindelige aktionærer og driftsselskabet. Driftsselskabets virksomhed påvirkes således ikke af 

ombytningen, da omstruktureringen sker på aktionærniveau. Det bevirker samtidig, at 

aktieombytningen ikke i sig selv er en anvendelig model til at foretage ændringer i driftsselskabets 

forretningsområder. En opsplitning af driftsselskabets forretningsområder muliggøres kun ved at 

kombinere aktieombytningen med en spaltning. Med en sådan kombination er det muligt først at 

etablere holdingstrukturen, og herefter opdele driftsselskabets forretningsområder i særskilte 

selskaber. 

 

En tilførsel af aktiver er som omstruktureringsmodel principielt en direkte modsætning til en 

aktieombytning. Ved tilførsel af aktiver sker der ingen ændring på aktionærniveau, men til gengæld 

medfører tilførslen en ændring i aktivsammensætningen på selskabsniveau. Det er netop 

muligheden for at ændre aktivsammensætningen, der gør modellen anvendelig i forhold til 

opdelingen af en virksomheds forretningsområder. Under forudsætning af, at forretningsområdet 

kan betragtes som en selvstændig enhed ud fra et organisatorisk og økonomisk synspunkt, giver 

tilførslen herved virksomhedsejerne mulighed for at opsplitte og tilpasse forretningsområderne, så 

det passer bedst ind i deres generationsskifteplan. 

 

15.7. Retningslinjer vedrørende generationsskifte til familien og medarbejdere 

Planlægningen af et generationsskifte til familien og medarbejdere vil normalt være et krævende 

arbejde, for i disse situationer vil der ofte skulle tages flere individuelle hensyn og ønsker med i 

generationsskifteplanen end ved generationsskifte til en ekstern køber. Flerheden af hensyn og 

ønsker er primært forårsaget af, at der er ved generationsskifte til disse nærtstående parter er en stor 

indbyrdes forståelse og interesse for at få generationsskiftet struktureret mest optimalt ud fra såvel 

et skatte- og afgiftsmæssigt som finansieringsmæssigt synspunkt. Det hele går dog ikke op i 

økonomi og skat, for struktureringen af det ledelsesmæssige generationsskifte har også stor 

betydning for de to generationer. Den nye leder vil generelt skulle igennem en oplæringsperiode 

både fagligt og personligt for at være rustet til at videreføre virksomheden. For at sikre en så 

problemfri overdragelse af virksomheden som overhovedet muligt, sker det økonomiske og det 

ledelsesmæssige generationsskifte til familien og medarbejdere derved normalt successivt. 
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I forhold til valget af omstruktureringsmodel bevirker en forventet successiv overdragelse af 

virksomheden, at aktieombytningens begrænsninger i adgangen til at ændre ejerstrukturen som 

udgangspunkt ikke får nogen reel betydning for valget. En successiv overdragelse af virksomheden 

vil normalt ikke medføre en nytegning af aktiekapital i driftsselskabet svarende til en ejer- og 

stemmeandel på mere end 49 %, og derved vil kravet om, at flertallet af stemmer skal bibeholdes i 

en 3 årig periode ikke være overskredet. 

 

Ved generationsskifte til familien og medarbejdere vil det ligeledes være relevant at få afklaret, om 

den nye generation har interesse i at overtage hele virksomheden eller kun en del heraf. I tilfælde af, 

at de pågældende familiemedlemmer eller medarbejdere kun har interesse i at overtage et 

forretningsområde, opstår der et behov for at foretage en opsplitning af forretningsområder, og det 

vil normalt tale for et generationsskifte ved tilførsel af aktiver eller spaltning. Det kan imidlertid 

være aktuelt for virksomhedsejerne at overveje, om det er hensigtsmæssigt at foretage en sådan 

opsplitning af forretningsområder for at tilgodese den nye generations ønsker, for en udskillelse af 

et forretningsområde kan være med til at formindske muligheden for at generationsskifte de 

resterende forretningsområder. 

 

Ved generationsskifte til familiemedlemmer kan det i visse tilfælde også være nødvendigt at tage 

højde for betydningen af de arveretlige forhold. Såfremt den gamle generations formue i for høj 

grad er placeret i virksomheden og den yngre generation ikke kan løfte finansieringskravet, må der 

ved generationsskifteplanlægningen findes en løsning, som i videst muligt omfang tilgodeser den 

arving, som skal videreføre virksomheden, men som samtidig sikrer de ikke-virksomhedsaktive 

arvinger. Med en aktieombytning vil det i første omgang kun være muligt at tage højde for de 

arveretlige forhold ved at overdrage virksomheden til arvingerne i fællesskab.  

 

En sådan løsning kan dog skabe nogle udfordringer for familiefreden, idet der opstår 

uoverensstemmelser mellem hensynet til virksomhedens indtjeningsmuligheder og hensynet til de 

virksomhedspassive arvingers risikoprofil. Det er langt fra sikkert, at en tilførsel af aktiver eller 

spaltning kan ændre væsentligt på de arveretlige forhold, men vil dog indeholde flere muligheder 

for at foretage tilpasninger af virksomhedsstrukturen, som kan være medvirkende til forbedre de 

arveretlige forhold. 
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15.8. Retningslinjer vedrørende generationsskifte til ekstern køber 

Planlægningen af et generationsskifte til en ekstern køber vil typisk indeholde helt andre hensyn og 

ønsker end planlægningen af et generationsskifte til familien og medarbejdere. Ved 

generationsskifte til en ekstern køber vil der for det første være en tendens til, at overdragelsen i 

langt hørere grad sker på én gang. En ekstern køber vil i hvert fald ofte kræve en ejerandel på 

minimum 50 % af stemmerne i driftsselskabet, således at vedkommende opnår en reel indflydelse 

på de beslutninger, der træffes i selskabet. Virksomhedsejerne vil almindeligvis også være 

interesseret i, at det økonomiske generationsskifte sker i et væsentligt omfang fra starten, for i 

tilfælde af, at køber vil kunne trække sig ud af en planlagt successiv overdragelse, vil sælger have 

en risiko for, at generationsskiftet af virksomheden reelt stadig mangler. 

 

Generationsskiftet af ejerskabet og lederskabet behøver imidlertid ikke at følges ad, og en successiv 

overdragelse af lederskabet kan være en relevant løsning ved en overdragelse til en ekstern køber. 

Specielt ved overdragelse af ejerledede virksomheder, hvor kunde- og leverandørrelationerne er tæt 

knyttet til ejeren, kan det være en nødvendighed. Ved at tilknytte den hidtidige virksomhedsejer til 

virksomheden i en overgangsperiode, vil den nye ejer have bedre mulighed for at fastholde kunde- 

og leverandørloyaliteten i perioden efter den hidtidige ejers tilbagetrækning.  

 

En anden væsentlig forskel ved planlægningen af et generationsskifte til en ekstern køber er, at 

sælgeren må forsøge at gøre virksomheden mest mulig attraktiv for potentielle købere. 

Generationsskifteplanlæggernes primære værktøj til at forbedre en virksomheds attraktivitet vil 

være at foretage en opdeling af forretningsområder. Ved at opdele driftsselskabet i flere 

forretningsområder vil aktionærerne kunne nedbringe købers finansieringskrav, fremhæve særlige 

værdier og fjerne uinteressante eller urentable forretningsområder. Alle er forhold, der efter 

omstændighederne kan forbedre en virksomheds eller et forretningsområdes 

overdragelsesmuligheder, og som i sidste ende kan forøge en virksomheds samlede markedsværdi. 

 

15.9. Sælgers formueforhold 

Ved planlægningen af et generationsskifte må virksomhedsejerne og deres rådgivere ligeledes 

forholde sig til tiden efter virksomhedsoverdragelsen. Virksomhedsejerne vil ikke kunne leve af 

glæden ved at se virksomheden bestå videre efter overdragelsen. Der må ligeledes være 

tilstrækkelige indkomstkilder til at opfylde de fremtidige forbrugsbehov.  
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Generationsskifteplanlægningen må således indeholde en afdækning af, om virksomhedsejernes 

private formue og pensionsopsparing kombineret med det forventede afkast fra den virksomhed, der 

skal overdrages, kan dække privatforbruget i årene efter virksomhedsoverdragelsen. Det kan i 

særdeleshed være aktuelt ved generationsskifte til familie og medarbejdere, hvor 

overdragelsessummen typisk indeholder et favørelement, og hvor de fremtidige indkomstkilder 

derfor vil være lavere. Generationsskifteplanlæggerne må derved have fokus på at få skabt den 

virksomhedsstruktur, der ud fra sælgers formueforhold skaber det mest fordelagtige 

indkomstgrundlag. 

 

15.10. Kontantvederlæggelse ved overdragelse 

Ved aktieombytning kan de ombyttede aktionærer frit vælge, om vederlaget for overdragelsen af 

aktier i driftsselskabet udelukkende skal udbetales kontant. Adgangen til skattemæssig succession 

gælder dog kun i det omfang, at aktionærerne vederlægges med aktier i holdingselskabet. De aktier, 

som vederlægges med en kontant udligningssum, anses som afhændet, og aktionærerne vil derfor 

blive realisationsbeskattet af kontantvederlaget. 

 

Muligheden for kontantvederlæggelse ved overdragelsen kan være relevant i forhold til tilpasningen 

af sælgers formueforhold, da aktionærerne kan anvende et kontantvederlag til at afdække en del af 

det fremtidige forbrugsbehov. Aktionærernes kontantvederlag for overdragelsen vil godt nok 

medføre realisationsbeskatning, men i modsætning til et almindelig udbytte vil der ved opgørelsen 

af den skattepligtige aktieavance være fradrag for den forholdsmæssige andel af aktiernes 

oprindelige anskaffelsessum. Nettoprovenuet ved en kontantvederlæggelse vil derved være større 

end nettoprovenuet af et udbytte.  

 

Den mest hensigtsmæssige måde at foretage kontantvederlæggelse på er, at driftsselskabet indløser 

aktierne gennem et tilbagesalg til udstedende selskab. Med denne metode kan det undgås at 

pålægge den nye generation en forøget finansieringsbyrde. Forinden en kontantvederlæggelse af 

overdrageren inddrages i en generationsskifteplan, må generationsskifteplanlæggerne imidlertid 

vurdere, om driftsselskabet har et økonomisk grundlag til at finansiere et sådant kontantvederlag til 

aktionærerne. Er det ikke tilfældet – og er kontantvederlæggelsen en nødvendighed for sælgeren – 
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må det alternativ vurderes, om den planlagte erhverver af virksomheden er i stand til at bære det 

forøgede finansieringskrav, som en kontantvederlæggelse vil indebære. 

 

En yderligere fordel ved aktieombytningens kontantvederlagsmuligheder er fleksibiliteten. Såfremt 

det kun er en ud af flere aktionærer, der ønsker/har behov for et kontantvederlag, kan denne 

aktionær kontantvederlægges for overdragelsen, uden at det får indflydelse på de resterende 

aktionærers mulighed for succession. 

 

Ved tilførsel af aktiver vil der derimod ikke være mulighed for at vederlægge overdragelsen helt 

eller delvist med en kontant udligningssum. Set i forhold til muligheden for at anvende en 

kontantvederlæggelse til at tilpasse sælgers formueforhold, vil det heller ikke umiddelbart være 

relevant, da et eventuelt kontantvederlag ved overdragelsen vil tilfalde holdingselskabet og ikke 

aktionærerne. Kontantvederlagsforbudet kan dog indirekte blive relevant for aktionærernes 

formueforhold, da forbudet – og forbudet mod kontantvederlagslignende dispositioner – begrænser 

holdingselskabets mulighed for at trække midler ud af driftsselskabet, og derved vil det samtidig 

begrænse aktionærernes mulighed for at modtage udbytte fra holdingselskabet. 

 

Som tidligere nævnt i kapitel 13 giver spaltning de samme muligheder for vederlæggelse, som ved 

skattefri aktieombytning. 

 

Ovenstående sammenligning af omstruktureringsmodellerne har vist, at aktieombytning og 

spaltning er de modeller, hvor der kan foretages en delvis kontantvederlæggelse ved 

aktieoverdragelsen. Aktieombytning og spaltning er derved samtidig den direkte mulighed for at 

tilpasse sælgers formueforhold gennem en kontantvederlæggelse. I forhold til udbytteudlodning kan 

kontantvederlæggelsen desuden indeholde en skattebesparelse i form af skatteværdien af den 

forholdsmæssige andel af aktiernes oprindelige anskaffelsessum. 

 

15.11. Fastholdelse af virksomhedsindkomst 

Til trods for at en holdingstruktur generelt bevirker, at provenuet fra generationsskifteoverdragelsen 

af driftsselskabet kan placeres skattefrit i holdingselskabet, er det langt fra ethvert generationsskifte, 

der gør aktionærerne økonomisk uafhængig i tiden efter virksomhedsoverdragelsen. Såfremt de 

generationsskiftende aktionærer heller ikke har udsigt til at modtage væsentlige 
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pensionsudbetalinger eller anden indkomst, kan der være behov for, at aktionærerne fastholder en 

virksomhedsindkomst for at kunne dække det fremtidige privatforbrug. I tilfælde af, at aktionærerne 

må forventes at få et sådant behov for virksomhedsindkomst, kan det være hensigtsmæssigt at tage 

hensyn hertil allerede ved etableringen af holdingselskabet. 

 

Den nemmeste løsning ville naturligvis være, at den gamle generation fastholder en ejerandel i 

driftsselskabet, men i længden vil det sjældent være befordrende for en virksomhed at have passive 

aktionærer, der ikke bidrager til driften. Den bedste løsning vil derfor normalt være, at aktionærerne 

i stedet bibeholder det fulde ejerskab til et eller flere forretningsområder af driftsvirksomheden. 

Fastholdelsen af en sådan indkomstkilde sker almindeligvis ved, at aktionærerne bevarer 

ejendomsretten til driftsejendommen, og derefter opnår lejeindtægter ved udlejning af ejendommen 

til de nye aktionærer i driftsselskabet. 
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16. Konklusion 

 
Generationsskifte er et meget bredt emne og der er mange forhold, som parterne skal tage stilling til 

at vurdere på i forbindelse med forberedelsen af et generationsskifte i en virksomhed. Overvejelser 

omkring de "bløde værdier" i forbindelse med et generationsskifte vil oftest være nogle af de 

væsentligste. Dette kunne eksempelvis være overvejelser omkring, hvem der skal overtage "roret" i 

virksomheden.  

 

Loven efterlader f1ere muligheder, men ud fra disse muligheder er det i sidste ende 

virksomhedsejeren, der i samråd med den overtagende part skal træffe beslutning om, hvilke 

forudsætninger generationsskiftet skal foretages ud fra. Først herefter kan eventuelle rådgivere 

begynde at regne på en optimal skattemæssig model.  

 

Formålet med denne afhandling er, at redegøre for relevante generationsskiftemodeller og 

identificere fordele og ulemper ved anvendelsen af de enkelte modeller. Det er ønsket, at give 

læseren et overblik over de muligheder og begrænsninger, som findes i dansk lovgivning for 

omstruktureringer i forbindelse med generationsskifte, således at denne vil være i stand til, at 

foretage en vurdering af enkelte situationer, hvor der overvejes brug af forskellige 

generationsskiftemodeller. Vi har igennem opgaven gennemgået reglerne for de forskellige metoder 

ud fra en teoretisk synsvinkel samt skitseret de fordele og ulemper, som vi har kunnet analysere os 

frem til.  

 

Der er mange overvejelser i forbindelse med et generationsskifte. Dette gælder både de "bløde 

værdier", men også spekulationer angående den fortsatte drift og de skattemæssige aspekter. 

En af de væsentlige overvejelser er, hvem der skal overtage virksomheden. Skal det være familie, 

nær medarbejder eller en ekstern køber. Derudover er der forskellige hensyn at tage, når 

generationsskiftet planlægges. Der er hensynet til virksomheden, som er den økonomiske kerne i 

det hele. Derudover er der hensynet til den ældre og den yngre generation. Her er det vigtigt at få 

klarlagt alles ønsker og behov. Dette bør gøres i samarbejde med virksomhedens rådgivere, da der 

er mange aspekter, der skal analyseres for at få det et godt generationsskifte. Både den ældre og 

yngre generation har sjældent kendskab til de mange aspekter. 
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Et generationsskifte vil højst sandsynligt aldrig kunne undgå, at påvirke virksomhedens 

likviditetsmæssige situation indirekte. Men ved brug af de behandlede generationsskiftemodeller 

kan den likviditetsmæssige påvirkning begrænses som følge af, at generationsskiftemodellerne 

åbner muligheden for, at udskyde realisationsbeskatningen. Årsagen til at påvirkningen 

udelukkende vil blive indirekte er, at det ikke er virksomheden som generationsskiftes, der skal 

betale skatten, men virksomhedens ejere. Såfremt ejerne skal betale en skat vil de alt andet lige 

trække mere likviditet ud af virksomheden og dermed vil likviditetstrækket fremkomme indirekte. 

 

Ved overdragelse af en virksomhed er det vigtigt at forholde sig til den nuværende struktur i 

virksomheden sammenholdt med erhververens ønsker. 

 

Den enkelte models anvendelighed skal ses i forhold til de overvejelser de involverede parter har i 

forbindelse med generationsskiftet. Finansieringskravet til den yngre generation kan f.eks. 

nedsættes ved at foretage en skattefri aktieombytning eller tilførsel af aktiver. Hovedformålet 

hermed er, at etablere en holdingstruktur der muliggør en ”slankning” af driftsselskabet i form af 

udlodning af skattefrit udbytte til holdingselskabet. Herefter kan driftsselskabet overtages af den 

yngre generation med et reduceret kapitalkrav. 

 

Ved reglerne om skattefri spaltning og tilførsel af aktiver gives der mulighed for udskillelse af 

aktiviteten til et andet selskab, hvilket i generationsskiftesammenhæng kan medføre en yderligere 

slankning af virksomheden. Hermed kan virksomhedens aktiviteter minimeres til kun at omfatte de 

aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde virksomhedens fremtidige drift. 

 

Der kan vælges mellem at foretage et generationsskifte skattepligtigt eller ikke-skattepligtigt. 

Såfremt det vælges at gøre generationsskiftet skattepligtigt, skal virksomheden som hovedregel 

værdiansættes til markedspris. Hvis generationsskiftet sker til familie, er der mulighed for at 

værdiansætte virksomheden lavere end markedsprisen. Vælges der derimod et skattefrit 

generationsskifte er der mulighed for familie og nær medarbejder, at benytte successionsreglerne. 

Dette medfører at skatten udsættes til senere.  

 

For at kunne gennemføre et skattefrit generationsskifte, er der mulighed for enten at gøre det med 

eller uden tilladelse fra SKAT. Hvis det vælges at gennemføre uden tilladelse fra SKAT, er der 
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indført en række værnsregler for undgåelse af skatteunddragelse. Det er vigtigt, at disse værnsregler 

overholdes ellers kan generationsskiftet blive skattepligtigt, som vil betyde en 

realisationsbeskatning her og nu. 

 

Vi er ud fra vores analyse kommet frem til, at der er mange parametre, der kan ændres på fra 

situation til situation. Det må derfor konkluderes, at der ikke kan fastslås en model til at være den 

mest optimale. Der må derfor ske en individuel vurdering i hver enkelt situation, idet der er for 

mange parametre, der kan varierer fra situation til situation. 

 

En overordnet konklusion på opgaven må være, at der grundet de mange variable parametre 

samt omfattende regler omkring generationsskiftet af en virksomhed kræves en proaktiv indsats 

fra virksomhedens ledelse, for at virksomheden kan gennemføre et optimalt generationsskifte. 
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17. Perspektivering 

 
De nye skatteregler som træder i kraft den 1. januar 2010 med den nye skattereform for 2009 får 

umiddelbart ikke den store betydning for reglerne vedr. omstruktureringen. 

 

Der kommer dog ændringer vedr. aktieavancebeskatning. Fremover ses der ikke på ejertiden af 

aktierne, men derimod på forskellige klassifikationer for at bestemme beskatningen. De fire 

klassifikationer er:  

 

• Datterselskabsaktier – Aktieavancen er skattefri 

• Koncernselskabsaktier – Aktieavancen er skattefri 

• Egne aktier – Aktieavancen er skattefri 

• Porteføljeaktier – Aktieavancen er skattepligtig34 

 

Datterselskabsaktier skal der være minimum 10 % direkte ejerskab af kapitalen samt at der er tale 

om et dansk eller udenlandsk datterselskab, hvor beskatningen af udbytter nedsættes efter moder-

/datterselskabsdirektivet eller Dobbelt Beskatnings Overenskomsten (DBO). 

 

Endvidere skal det inkludere tegningsretter, men ikke konvertible obligationer eller tegningsretter til 

konvertible obligationer. 

 

Koncernselskabsaktier - Selskabet skal indgå i sambeskatning eller kunne indgå i international 

sambeskatning.  

 

Endvidere skal det inkludere tegningsretter, men ikke konvertible obligationer eller tegningsretter til 

konvertible obligationer. 

 

Egne Aktier uanset hvor mange procent, om det er næring mv.  

 

                                                
34 Ernest & Young – den nye skattereform 2009 
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Porteføljeaktier er alle andre aktier, der ikke er omfattet af definitionerne af datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier samt egne aktier. Eksempler herpå kan være et ejerskab på mindre end 10 %, 

konvertible obligationer mv. Beskatningen sker efter lagerprincippet. 

 

Gevinster og tab på datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egneaktier skal ikke medregnes 

til den skattepligtige indkomst uanset ejertiden, 3-års reglen fjernes således. Udbytter vil stadig 

være skattefrie. 

 

Gevinster og tab på porteføljeaktier skal derimod medregnes til den skattepligtige indkomst uanset 

ejertid. Det vil sige, at gevinster på disse aktier ikke længere er skattefrie, og tab kan modregnes i 

den skattepligtige indkomst. Udbytte af porteføljeaktier skal medregnes fuldt ud ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst dvs. de beskattes med 25 % og ikke som i dag, hvor der beskattes 25 % 

af 66 % af udbyttet35. 

 

Hvis størrelsen af aktiebesiddelsen i et selskab ændres, så det udløser et statusskift fra 

porteføljeaktier til datterselskabsaktier eller omvendt, anses det som salg og køb til handelsværdien 

på tidspunktet for statusskiftet. Omstrukturering med samlinger eller udvanding af aktiebesiddelser 

kan dermed udløse statusskift, uanset om omstruktureringen i øvrigt er skattefri36. 

 

Reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse forenkles ligeledes, idet 

udbyttebegrænsningen ved aktieombytning og spaltning samt særreglen om beregning af en 

skattemæssig anskaffelsessum ved vederlagsaktier ved tilførsel af aktiver erstattes af et generelt 

krav om tre års ejertid37. 

 

I forbindelse med ”slankning” af selskaber ved et generationsskifte, er det relevant at komme ind på 

beskatning af udbytte/aktieindkomst. De nye regler omkring beskatning af udbytte/aktieindkomst er 

ændret. Skattesatserne nedsættes fra 28 % til 27 % og fra henholdsvis 43 % og 45 % til 42 %38. 

Derudover fjernes reglen om overgangssaldoen, jf. § 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009. 

                                                
35 Ernest & Young – den nye skattereform 2009 
36 Bech – Bruhn nyt, Nr. 2 – årgang 6 – Marts 2009, side 1 
37 Bech – Bruhn nyt, Nr. 2 – årgang 6 – Marts 2009, side 1 
38 REVITAX - Skatte- og momsrådgivning – Forårspakke 2.0, side 4  
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19. Forfatternes bidrag til opgaven 

 

Opgaven er generelt set udarbejdet i fællesskab mellem forfatterne, hvorfor nedenstående er en 

oversigt over den enkeltes bidrag til opgaven. 

 

Kapitel 1- 7  Udarbejdet i fællesskab 

Kapitel 8-10  Primært udarbejdet af Christian Dohn 

Kapitel 11-13 Primært udarbejdet af Kim Nørgaard 

Kapitel 14-15  Primært udarbejdet af Christian Dohn 

Kapitel 16-17 Udarbejdet i fællesskab  
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Bilag 1 - Værdiansættelse 

 
FOGED INTERNATIONAL

Officiel Resultatopgørelse

Note 2002 2001 2000
Nettoomsætning 28.120 23.345 18.015
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 80 505 -210
Andre driftsindtægter 385 320 170
Indtægter 28.585 24.170 17.975
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer -6.310 -4.958 -3.000
Andre eksterne udgifter -7.100 -5.820 -4.815
Personaleudgifter -9.162 -7.906 -6.350
Resultat før afskrivninger 6.013 5.486 3.810
Overskud, associerede virksomheder 35 130 120
Afskrivninger inkl. goodwill -1.610 -1.500 -1.110
Driftsresultat 4.438 4.116 2.820
Særlige poster 2.050 0 0
Resultat før finansielle poster 6.488 4.116 2.820
Finansielle indtægter 1 630 495 370
Finansielle udgifter 2 -1.283 -865 -800
Resultat før skat 5.835 3.746 2.390
Selskabsskatter -1.705 -1.355 -865
Årets resultat 4.130 2.391 1.525
Minoritetsinteresser -635 0 0
FOGED INTERNATIONAL andel af årets resultat 3.495 2.391 1.525

Note 1 Finansielle indtægter 2002 2001 2000

Renteindtægter 55 80 95
Andre finansielle indtægter 5 25 0
Valutakursreguleringer 570 390 275

630 495 370

Note 2 Finansielle udgifter 2002 2001 2000

Valutakursreguleringer 415 260 435
Renteudgifter 455 323 170
Andre finansielle udgifter 60 60 0
Kurstab, obligationer 0 0 5
Kontantrabatter 353 222 190

1.283 865 800

Iflg. EK 3.495 2.391 1.525
Afvigelse 0 0 0

Afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver 105 65 40
Goodwill 200 200 0
Grunde og bygninger 990 920 795
Tekniske anlæg og maskiner 160 160 140
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 155 155 135

1610 1500 1110

-1.610 -1.500 -1.110
0 0 0

Afskrivningsprocenter
28,4% 30,2% 30,8%
25,0% 20,0% 0,0%
20,0% 20,3% 20,7%

9,7% 9,9% 8,9%
17,5% 19,5% 22,5%

Koncern

Mio. DKK
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FOGED INTERNATIONAL

Officiel balance

Note 2002 2001 2000 1999
PASSIVER
Aktiekapital 1.200 1.200 1.100 1.100
Overkurs ved emission 500 500 0 0
Opskrivningshenlæggelser 400 300 300 0
Overført overskud 10.691 7.891 5.900 5.405
Egenkapital 3 12.791 9.891 7.300 6.505
Minoritetsinteresser 0 65 55 50 Kapitaludvidelsen plus køb af egne aktier
Hensættelse til udskudt skat 20 15 150 105
Andre hensættelser 270 220 155 135
Hensættelser 290 235 305 240
Prioritetsgæld 2.431 1.338 355 220
Bankgæld 2.425 1.327 1.575 1.610
Langfristet gæld 4.856 2.665 1.930 1.830
Prioritetsgæld 30 35 25 20
Bankgæld 999 2.481 590 340
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.938 1.565 810 765
Selskabsskat 995 869 450 405
Anden gæld 1.836 1.780 1.585 1.765
Periodeafgrænsningsposter 115 125 10 5
Udbytte for regnskabsåret 510 400 360 305
Kortfristet gæld 6.423 7.255 3.830 3.605
Gæld 11.279 9.920 5.760 5.435

Passiver 24.360 20.111 13.420 12.230

Check balancesum 0 0 0 0
Check egenkapital 0 0 0 0

Mio. DKK
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FOGED INTERNATIONAL

Note 3 Officiel egenkapitalopgørelse

Mio. DKK Aktiekapital Overkurs Opskrivnings- Overført Egenkapital
ved emission henlæggelser overskud i alt

Saldo pr. 1.1.2000 * 1.100 0 0 5.405 6.505
Årets resultat 1.525 1.525 (TI)
Køb af egne aktier -885 -885 (TE)
Salg af egne aktier 80 80 (TE)
Deklaret udbytte -360 -360 Reklassificeres
Opskrivning på grunde og bygninger 300 300 (TI)
Ændring i primoværdier og øvrige reguleringer vedr. D/S 135 135 (TI)
Saldo pr. 1.1.2001 1.100 0 300 5.900 7.300
Kapitaludvidelse 100 500 600 (TE)
Effekt af skift i regnskabspraksis, varelager 150 150 (TI) Drift
Fundamental fejl, varedebitorer 55 55 (TI) Drift
Årets resultat 2.391 2.391 (TI)
Køb af egne aktier -245 -245 (TE)
Salg af egne aktier 140 140 (TE)
Deklaret udbytte -425 -425 Reklassificeres
Udbytte af egne aktier 25 25 Reklassificeres
Ændring i primoværdier og øvrige reguleringer vedr. D/S -100 -100 (TI)
Saldo pr. 1.1.2002 1.200 500 300 7.891 9.891
Årets resultat 3.495 3.495 (TI)
Køb af egne aktier -160 -160 (TE)
Salg af egne aktier 35 35 (TE)
Skat af egne aktier 25 25 (TI)
Deklareret udbytte -520 -520 Reklassificeres
Udbytte af egne aktier 10 10 Reklassificeres
Opskrivning på varebeholdninger 100 100 (TI)
Ændring i primoværdier og øvrige reguleringer vedr. D/S -85 -85 (TI)
Saldo pr. 31.12.2002 1.200 500 400 10.691 12.791

*) Deklaret udbytte for året var 305 mio
(TE) :  Transaktioner med ejere
(TI): Totalindkomst  
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FOGED INTERNATIONAL

Officiel Pengestrømsopgørelse*

2002 2001 2000
Driftsresultat 4.438 4.116 2.820
Regulering for ikke likvide driftsposter 1.625 1.435 1.010
Ændringer i driftskapital -3.055 -2.601 -295
Særlige poster 2.050 0 0
Renteindbetalinger og lignende 630 495 370
Renteudbetalinger og lignende -1.283 -865 -800
Betalt selskabsskat -1.651 -1.174 -1.065
Cash flow fra driftsaktivitet 2.754 1.406 2.040
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (ex goodwill) -260 -150 -155
Investeringer i grunde og bygninger -1.560 -1.840 -1.870
Investeringer i tekniske anlæg m.m. -595 -780 -795
Regulering af materielle anlægsaktiver under udførelse -200 25 135
Salg af materielle anlægsaktiver 320 450 400
Tilkøb af virksomhed (goodwill) 0 -1.200 0
Inv/Salg i ass. virk. og andre værdipapirer og lignende 190 -167 675
Udbytte fra associerede virksomheder 10 10 10
Valutakursregulering af datterselskabers egenkapital -53 -80 -25
Cash flow fra investeringsaktivitet -2.148 -3.732 -1.625
Frit cash flow 606 -2.326 415
Udbytte til aktionærer -400 -360 -305
Udbytte til minoritetsaktionærer -635 0 0
Investering i egne aktier -100 -105 -805
Kapitaludvidelse (aktiekapital plus overkurs) 0 600 0
Langfristet lånefinansiering 2.191 735 250
Kortfristet lånefinansiering -1.487 1.951 355
Cash flow fra finansieringsaktivitet -431 2.821 -505
Årets likvider ændret med 175 495 -90
Likviditet pr. 1.1.2002 1.370 875 965
Årets likviditetsbevægelse (cash flow) 175 495 -90
Likviditet pr. 31.12.2002 1.545 1.370 875
Likviditet omfatter:
Værdipapirer 5 5 360
Likvide beholdninger 1.540 1.365 515

1.545 1.370 875
Regulering for ikke likvide driftsposter
Afskrivninger inkl. goodwill 1.610 1.500 1.110
Resultatandel, associerede virksomheder -35 -130 -120
Forskydning, andre hensættelser 50 65 20

1.625 1.435 1.010
Ændring i driftskapital
Varebeholdninger -1.330 -1.470 165
Tilgodehavender fra salg -1.439 -931 -500
Øvrige tilgodehavender -705 -1.265 170
Leverandør- og anden gæld mv. 419 1.065 -130

-3.055 -2.601 -295
*) Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
   Den studerende vil således ikke kunne stemme pengestrømsopgørelsen af.

Koncern

Mio. DKK
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FOGED INTERNATIONAL

Reformuleret resultatopgørelse

2002 2001 2000
Nettoomsætning før kontantrabatter 28.120 23.345 18.015
-Kontantrabatter -353 -222 -190
Nettoomsætning 27.767 23.123 17.825
¬Λlagre af færdigvarer og varer under fremstilling 80 505 -210
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer -6.310 -4.958 -3.000
Andre eksterne udgifter -7.100 -5.820 -4.815
Personaleudgifter -9.162 -7.906 -6.350
Afskrivninger inkl. goodwill -1.610 -1.500 -1.110
Driftsoverskud fra salg før skat 3.665 3.444 2.340
   Skat af årets resultat 1.705 1.355 865
  + Skattefordel 137 83 26
  - Skat allokeret til andet driftsoverskud 777 135 3
 = Skat på driftsoverskud fra salg 1.065 1.303 887
Driftsoverskud fra efter skat 2.601 2.141 1.453
Andre driftsindtægter 385 320 170
Overskud, associerede virksomheder 35 130 120 Er beskattet

Særlige poster 2.050 0 0
Valutakursreguleringer, netto 155 130 -160 Fra fin posters specifikation

Opskrivning på mat. anlæg/varebeholdninger 100 0 300
Effekt af skift i regnskabspraksis, varelager 0 150 0
Fundamental fejl, varedebitorer 0 55 0
Skat af egne aktier 25 0 0
Ændring af primoværdier og øvrige reg. -85 -100 135
Skat herpå 777 135 3
Driftsoverskud fra andre poster efter skat 1.888 550 562
Driftsoverskud i alt 4.489 2.691 2.014
   Renteudgifter 455 323 170
   Andre finansielle udgifter 60 60 0
   Kurstab, obligationer 0 0 5
  -Renteindtægter -55 -80 -95
  -Andre finansielle indtægter -5 -25 0
Netto renteomkostninger før skat 455 278 80
  -Skattefordel 137 83 26
Netto renteomkostninger efter skat 319 195 54
Totalindkomst før minoritetsinteresser 4.170 2.496 1.960
Minoritetsinteresser 635 0 0
Totalindkomst 3.535 2.496 1.960

Selskabsskatteprocent 30,0% 30,0% 32,0%

Afstemning af totalinkomst 2002 2001 2000
Årets resultat officielt 3.495 2.391 1.525
Dirty-surplus 40 105 435
Totalindkomst 3.535 2.496 1.960
Afvigelse 0 0 0

Afstemning af finansielle poster netto 2002 2001 2000
Netto renteomkostninger før skat -455 -278 -80
Kontantrabatter -353 -222 -190
Valutakursreguleringer, netto 155 130 -160
Finansielle poster netto -653 -370 -430

Finansielle indtægter 630 495 370
Finansielle udgifter -1283 -865 -800

-653 -370 -430
Afvigelse 0 0 0

Mio. DKK

Dirty surplus beskattes 

ikke
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Reformuleret balance

Driftsaktiver (DA)
   Patenter og varemærker 50 5 10 15
   Goodwill 800 1.000 0 0
   Koncernsoftware 230 55 40 0
   Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
   og immaterielle alængsaktiver under udførelse 90 155 80 0
   Grunde og bygninger 4.940 4.530 3.835 2.660
   Tekniske anlæg og maskiner 1.650 1.620 1.575 1.380
   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 885 795 600 475
   Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
   og materielle anlægsaktiver under udførelse 750 550 575 710
   Kapitalinteresser i associerede virksomheder 5 195 155 105
   Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 130 165 575
   Andre værdipapirer og kapitalandele 0 40 40 40
   Udskudt skatteaktiv 910 735 0 0
   Varebeholdninger 4.655 3.225 1.905 2.070
   Tilgodehavender fra salg 5.590 4.151 3.275 2.775
   Tilgodehavender hos associerede virksomheder 25 185 20 150
   Andre tilgodehavender 2.085 1.205 165 225
   Periodeafgrænsningsposter 150 165 105 85
Driftsaktiver (DA) i alt 22.815 18.741 12.545 11.265

Driftsforpligtelser (DF)
   Hensættelse til udskudt skat 20 15 150 105
   Andre hensættelser 270 220 155 135
   Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.938 1.565 810 765
   Selskabsskat 995 869 450 405
   Anden gæld 1.836 1.780 1.585 1.765
   Periodeafgrænsningsposter 115 125 10 5
Driftsforpligtelser (DF) i alt 5.174 4.574 3.160 3.180

Netto driftsaktiver (NDA) 17.641 14.167 9.385 8.085

Netto finansielle forpligtelser (NFF)
   Prioritetsgæld - langfristet 2.431 1.338 355 220
   Bankgæld -  langfristet 2.425 1.327 1.575 1.610
   Prioritetsgæld -  kortfristet 30 35 25 20
   Bankgæld - kortfristet 999 2.481 590 340

5.885 5.181 2.545 2.190
   Værdipapirer 5 5 360 495
   Likvide beholdninger 1.540 1.365 515 470
Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt 4.340 3.811 1.670 1.225

Minoritetsinteresser 0 65 55 50
Egenkapital 13.301 10.291 7.660 6.810

EK + MIN = NDA - NFF 0 0 0 0

DA 22.815 18.741 12.545 11.265
(DF) 5.174 4.574 3.160 3.180
NDA 17.641 14.167 9.385 8.085

FF 5.885 5.181 2.545 2.190
FA 1.545 1.370 875 965
(NFF) 4.340 3.811 1.670 1.225

MIN 0 65 55 50
EK 13.301 10.291 7.660 6.810

Mio. DKK

2002 2001 2000 1999

Mio. DKK

2002 2001 2000 1999
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2002 2001 2000
Gns. DA 20.778 15.643 11.905
Gns. FA 1458 1.123 920
Gns. FF 5.533 3.863 2.368
Gns. DF 4874 3.867 3.170
Gns. Leverandørgæld 1752 1.188 788

2002 2001 2000
Gns. NDA 15.904 11.776 8.735
Gns. NFF 4.076 2.741 1.448
Gns. MIN 33 60 53
Gns. EK 11.796 8.976 7.235  
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Reformuleret egenkapitalopgørelse

Mio. kr. 2002 2001 2000
Primo saldo officiel 9.891 7.300 6.505
Deklaret udbytte for året før 400 360 305
Primo saldo korrigeret 10.291 7.660 6.810

Transaktioner med ejere
     Betalt udbytte -400 -360 -305
     Kapitaludvidelse 0 600 0
     Køb egne aktier -160 -245 -885
     Salg egne aktier 35 140 80

-525 135 -1.110

Totalindkomst
    Årets resultat 3.495 2.391 1.525
    Opskrivning på grunde og bygninger/varebeholdninger 100 0 300
    Effekt af skift i regnskabspraksis, varelager 0 150 0
    Fundamental fejl, varedebitorer 0 55 0
    Skat af egne aktier 25 0 0
   Ændring af primoværdier og øvrige reg. -85 -100 135

3.535 2.496 1.960

Ultimo saldo 13.301 10.291 7.660

Afstemning af EK 2002 2001 2000
Ultimo saldo rapporteret 12.791 9.891 7.300
Deklaret udbytte for året 510 400 360
Ultimo saldo korrigeret 13.301 10.291 7.660

Afvigelse 0 0 0

Udregning af betalt udbytte 2002 2001 2000
Årets deklarerede udbytte -510 -400 -360 Netto (deklareret-eget udb)
+Skyldigt udbytte for året 510 400 360
-Skyldigt udbytte fra året før -400 -360 -305
Betalt udbytte -400 -360 -305

Betalt udbytte iflg. pengestrømsopgørelsen -400 -360 -305

Afvigelse 0 0 0

Ændring i deklareret udbytte

Dirty surplus - skal 

indregnes i 

resultatopgørelsen
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Reformuleret pengestrømsopgørelse (til DCF analyser)

Den grundige metode De hurtige metoder 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 2002 2001 2000 side 155 Metode 1 2002 2001 2000

Officiel pengestrøm fra driftsaktivitet 2.754         1.406         2.040         og 161 Driftsoverskud (efter skat) 4.489          2.691         2.014        
Udbytte fra associerede virsomheder 10              10              10                 Netto driftsaktiver ultimo 17.641        14.167       9.385        
Netto renteudbetalinger efter skat 457            259            292               Netto driftsaktiver primo 14.167        9.385         8.085        
Pengestrøm fra driftsaktivitet 3.221         1.675         2.342         FCF = DO- NDA 1.015 -2.091 714
Officiel pengestrøm fra investeringsaktivitet (2.148)       (3.732)       (1.625)       

Udbytte fra associerede virsomheder (10)            (10)            (10)            Metode 2 2002 2001 2000

(2.158)       (3.742)       (1.635)       Netto renteomkostninger (efter skat) 319             195            54             
Frit cash flow (C - I) 1.063         (2.067)       707               Netto rentebærende gæld ultimo 4.340          3.811         1.670        

   Netto rentebærende gæld primo 3.811          1.670         1.225        

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 2002 2001 2000 Nettodividende (transaktioner med ejerne) 525             (135)           1.110        

Egenkapitalfinansiering Minoritetsinteressernes resultatandel 635             -             -           
   Udbytte 400            360            305               Minoritetsinteresser ultimo -              65              55             
   Kapitaludvidelse -            (600)          -            
   Investering i egne aktier (netto) 100            105            805               Minoritetsinteresser primo 65               55              50             

500            (135)          1.110         FCF=NR- NFF+d+MINRES- MIN 1.015 -2.091 714

Udbytte minoritetesaktionærer 635            -            -            Afvigelse 0 0 0

Gældsfinansiering

   Netto renteudbetalinger efter skat 457            259            292            
   Langfristet lånefinansiering (2.191)       (735)          (250)          
   Kortsigtet lånefinansiering 1.487         (1.951)       (355)          ��∃  Likvide beholdninger 175            495            (90)            

(72)            (1.932)       (403)          

d + F 1.063         (2.067)       707            

Afvigelse -            -            -             
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Reformuleret resultatopgørelse - identifikation af core driftsoverskud

2002 2001 2000
Core driftsoverskud
Nettoomsætning før kontantrabatter 28.120 23.345 18.015
-Kontantrabatter -353 -222 -190
Nettoomsætning (P) 27.767 23.123 17.825
 �lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (P) 80 505 -210
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer (P) -6.310 -4.958 -3.000
Andre eksterne udgifter (P) -7.100 -5.820 -4.815
Personaleudgifter (P) -9.162 -7.906 -6.350
Afskrivninger inkl. Goodwill (P) -1.610 -1.500 -1.110
Core driftsoverskud fra salg før skat 3.665 3.444 2.340
   Skat på driftsoverskud før usædvanlige poster 1.065 1.303 887 taget fra reformuleret resultatopgørelse
  + Usædvanligt skattekomponent Kræver en relativ skummel analyse af selskabets skattenote,
 = Skat på driftsoverskud fra salg 1.065 1.303 887 men vil blive modregnet nede i de transistoriske poster.
Core driftsoverskud fra salg efter skat 2.600 2.141 1.453
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (P) 35 130 120 Er beskattet
Core driftsoverskud 2.635 2.271 1.573
Usædvanlige poster
Andre driftsindtægter (T) 385 320 170
Særlige poster 2.050 0 0
Valutakursreguleringer, netto 155 130 -160 Fra fin posters specifikation

Opskrivning på mat. anlæg/varebeholdninger 100 0 300
Effekt af skift i regnskabspraksis, varelager 0 150 0
Fundamental fejl, varedebitorer 0 55 0
Skat af egne aktier 25 0 0
Ændring af primoværdier og øvrige reg. -85 -100 135
Skat herpå 777 135 3
Driftsoverskud fra andre poster efter skat 1.853 420 442
Driftsoverskud i alt (Totalindkomst fra driften) 4.488 2.691 2.015
Core netto finansielle omkostninger
   Renteudgifter (P) 455 323 170
   Andre finansielle udgifter (P) 60 60 0
  -Renteindtægter (P) -55 -80 -95
  -Andre finansielle indtægter (P) -5 -25 0
Netto core renteomkostninger før skat 455 278 75
  -Skattefordel 137 83 24
Netto core renteomkostninger efter skat 319 195 51
   Kurstab, obligationer (T) 0 0 5
 -Skattefordel 0 0 2
Totalindkomst før minoritetsinteresser 4.170 2.496 1.960
Minoritetsinteresser 635 0 0
Totalindkomst 3.535 2.496 1.960

Selskabsskatteprocent 30,0% 30,0% 32,0%

Mio. DKK

Dirty surplus 

beskattes ikke
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Rentabilitetsanalyse

Niveau 1 2002 2001 2000

ROE 30,0% 27,8% 27,1% =Totalink/Gns EK
ROE før minoritetsinteresser 35,3% 27,6% 26,9% =Totalink. før min.int/(Gns.MIN+Gns EK)
ROIC 28,2% 22,8% 23,1% =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA

Drivere for finansiel gearing:
r 7,8% 7,1% 3,8% =Netto finansielle omk. efter skat/Gns NFF
SPREAD 20,4% 15,7% 19,3% =ROIC-r
FGEAR 0,3445 0,3033 0,1986 =Gns NFF/(Gns MIN+Gns EK)
MIA 0,8501 1,0067 1,0073 =(Totalindk/Totalindk før MIN)/(Gns EK/(Gns MIN+Gns EK)
ROE (MIA) 30,0% 27,8% 27,1% =(ROIC + (SPREAD*FGEAR))*MIA)

Drivere for gearing med driftsforpligtelser
ROOA 25,8% 21,1% 21,4% =((DO efter skat+ir))/(Gns. DA)
r rb 3,5% 3,5% 3,5% rrb=ir/DFrb.Værdien er antaget. 
ROOA-rrb 22,3% 17,6% 17,9%
DFrb/NDA 0,1101 0,1008 0,0902 =Rentebærende driftsforpligtelser /Gns. NDA
rirb 0 0 0 rirb=antaget til at være 0.
ROOA-rirb 25,8% 21,1% 21,4%
DFirb/NDA

Niveau 2 2002 2001 2000

ROIC 28,2% 22,8% 23,1% =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA
OG 16,2% 11,6% 11,3% =DO/Nettoomsætning (efter rabat)
AOH 1,75 1,96 2,04 =Nettoomsætning (efter rabat)/Gns NDA

Niveau 3 2002 2001 2000

Overskudsgradsdrivere (%) Kunne godt være specificeret ned på enkelte omkostningsposter (andre eksterne udgifter, personaleudgifter, etc)
Nettoomsætning (efter rabat) 100,0% 100,0% 100,0%
Ændring i lagre af færdigvarer og v.u.f. 0,3% 2,2% -1,2% =Ændring i lagre af færdigvarer og v.u.f./Nettoomsætning (efter rabat)
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer -22,7% -21,4% -16,8% =Udgifter til råvarer og hjælpematerialer/Nettoomsætning (efter rabat)
Andre eksterne udgifter -25,6% -25,2% -27,0% =Andre eksterne udgifter/Nettoomsætning (efter rabat)
Personaleudgifter -33,0% -34,2% -35,6% =Personaleudgifter/Nettoomsætning (efter rabat)
Afskrivninger inkl. goodwill -5,8% -6,5% -6,2% =Afskrivninger/Nettoomsætning (efter rabat)
OG salg før skat 13,2% 14,9% 13,1% =Driftsoverskud før skat/Nettoomsætning (efter rabat)
Skatteomkostninger -3,8% -5,6% -5,0% =Skat på driftsoverskud fra salg/Nettoomsætning (efter rabat)
OG salg (efter skat) 9,4% 9,3% 8,1% =OG salg før skat - Skatteomk
OG andre poster (efter skat) 6,8% 2,4% 3,2% =Driftsoverskud efter skat andet driftsoverskud/Nettoomsætning (efter rabat)
OG 16,2% 11,6% 11,3% =OG salg (efter skat)+OG andet driftsoverskud (efter skat)

Effektiv skatteprocent 29,0% 37,8% 37,9% =skat på driftsoverskud fra salg/driftsoverskud fra salg

AOH-drivere (1/AOH)

Immaterielle anlægsaktiver 0,0429 0,0291 0,0041 =Gns immaterielle anlægsaktiver/Nettoomsætning (efter rabat)
Materielle anlægsaktiver 0,2831 0,3045 0,3313 =Gns Materielle Anlægsaktiver/Nettoomsætning (efter rabat)
Finansielle anlægsaktiver 0,0363 0,0316 0,0303 =Gns Finansielle Anlægsaktiver/Nettoomsætning (efter rabat)
Varebeholdninger 0,1419 0,1109 0,1115 =Gns Varebeholdninger/Nettoomsætning (efter rabat)
Tilgodehavender fra salg 0,1754 0,1606 0,1697 =Gns Tilgodehavender fra salg/Nettoomsætning (efter rabat)
Andre driftsaktiver 0,0687 0,0399 0,0210 =Gns Andre driftsaktiver/Nettoomsætning (efter rabat)
DA 0,7483 0,6765 0,6679 Sum
Hensættelser -0,0095 -0,0117 -0,0153 =Gns Hensættelser/Nettoomsætning (efter rabat)
Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,0631 -0,0514 -0,0442 =Gns Leverandører af varer og tjenesteydelser/Nettoomsætning (efter rabat)
Andre driftsforpligtelser -0,1030 -0,1042 -0,1184 =Gns Andre driftsforpligtelser/Nettoomsætning (efter rabat)
(1/AOH) 0,5728 0,5093 0,4900 =Gns NDA/Nettoomsætning (efter rabat)

r-drivere

Renteudgifter 7,8% 8,3% 8,0% =(Gns FF/Gns NFF)*((Renteudgifter*(1-skatteprocent))/Gns FF)
Andre finansielle udgifter 1,0% 1,5% 0,0% =(Gns FF/Gns NFF)*((Andre finansielle udgifter*(1-skatteprocent))/Gns FF)
Kurstab, obligationer 0,0% 0,0% 0,2% =(Gns FF/Gns NFF)*((Kurstab, obligationer*(1-skatteprocent))/Gns FF)
Renteindtægter -0,9% -2,0% -4,5% =(Gns FF/Gns NFF)*((Renteindtægter*(1-skatteprocent))/Gns FF)
Andre finansielle indtægter -0,1% -0,6% 0,0% =(Gns FF/Gns NFF)*((Andre finansielle indtægter*(1-skatteprocent))/Gns FF)
r 7,8% 7,1% 3,8% Sum
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Vækstanalyse

Sammenfattende info vedr. balance* og resultatopg. Denne oversigt er ikke kritisk

2002 2001 2000
NDA 15.904 11.776 8.735 Gns værdier
NFF 4.076 2.741 1.448 Gns værdier
MIN 33 60 53 Gns værdier
EK 11.796 8.976 7.235 Gns værdier

Nettoomsætning 27.767 23.123 17.825 Efter rabat

Driftsoverskud 4.489 2.691 2.014

Totalindkomst 3.535 2.496 1.960

Netto renteomkostninger 319 195 54

ROE 30,0% 27,8% 27,1% =Totalink/Gns EK

ROIC 28,2% 22,8% 23,1% =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA

r 7,8% 7,1% 3,8% =NFO efter skat/Gns NFF

OG 16,2% 11,6% 11,3% =Driftsoverskud efter skat/Nettoomsætning (efter rabat)
OG salg 9,4% 9,3% 8,1% =OG salg efter skat/Nettoomsætning (efter rabat)

AOH 1,75 1,96 2,04 =Nettoomsætning (efter rabat)/Gns NDA

FGEAR 0,3445 0,3033 0,1986 =Gns NFF/(Gns MIN+Gns EK)

SPREAD 20,4% 15,7% 19,3% =ROIC-r

*) Der er anvendt gennemsnitstal for balancen

2002 2001 2000*

Vækst i nettoomsætning 20,1% 29,7% 17,5% Årets nettooms/sidste års nettooms
Vækst i EK 31,4% 24,1% 13,8% Årets gns EK/sidste års gns EK
Vækst i totalindkomst 41,6% 27,3% 10,7% Årets Totalindk/sidste års Totalindk
RI (Ke 8,4%) 2.544         1.742         1.352        =Totalindkomst-(Gns EK*Ke)=(ROE-Ke)*EK
*) De tre første tal vil den studerende ikke kunne beregne uden antagelser

Analyse af vækst i EK
(  salg x AOHt-1 ) 2.365         2.596         Ændring i salget ift (1/AOH)

+ (  1/AOH x salg)  1.763         445            Ændring i (1/AOH) ift salget

-   NGR
1 (1.308)       (1.301)       Ændring i NGR

=   EK 2.821         1.741         Absolut ændring i EK
1 incl. ændring i minoritetsinteresser

  EK 2.821 1.741
Afvigelse 0 0

Vækst  i residualindkomst
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Side 0 af Fortroligt Side 0 

Budgetforudsætninger : Indeværende periode Budgetperiode Terminalperiode

Salg : 0 1 2 3 4 5 6

Omsætningsvækst 10,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% Vækstforventninger (budget)

Omsætningshastigheder - (1/AOH):

Arbejdsdriftskapital 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Budget

Anlægskapital 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 Budget

1/AOH 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

OG salg 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 14,0% Budget - Principielt Core OG fra salg

Skattesats 28% 28% 28% 28% 28% 28% Budget

Proformaopgørelser :

Resultatopgørelse :

Nettoomsætning . 27.767                      30.544           32.376      33.671      34.682      35.722      36.794             37.897    

Driftomkostninger 26.878           28.329      29.294      30.000      30.721      31.643             Nettoomsætning*(1-OG)

DO fra salg 3.665             4.047        4.377        4.682        5.001        5.151               Principielt DO fra salg

Skat 1.026             1.133        1.226        1.311        1.400        1.442               DO*skattesats

DO fra salg efter skat 2.639             2.914        3.152        3.371        3.601        3.709               

Anden driftsoverskud 100 100 100 100 100 100 Budget - sat til 100
Transistoriske poster 0 0 0 0 0 0 Budget - sat til 0

DO fra andre poster 100 100 100 100 100 100

Skat fra andre poster 28 28 28 28 28 28 Budget - 

DO fra andre poster efter skat 72 72 72 72 72 72

DO i alt 2.711             2.986        3.224        3.443        3.673        3.781               

Balance :

Arbejdsdriftskapital 6.475             6.734        6.936        7.144        7.359        7.579               Nettoomsætning(t+1)*ADK-OH(1/AOH)
Anlægskapital 11.979           12.458      12.832      13.217      13.614      14.022             Nettoomsætning(t+1)*AK-OH (1/AOH)

NDA i alt 17.641                      18.455           19.193      19.768      20.362      20.972      21.602             Sum eller NDA=salg*AOH (1/AOH)

Ændring i NDA 814                738           576           593           611           629                  

Vækst i NDA 4,6% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Procentvis vækst

Gns. NDA 18.048           18.824      19.481      20.065      20.667      21.287             

Pengestrømsopgørelse :

DO 2.711             2.986        3.224        3.443        3.673        3.781               
Ændring i NDA 814                738           576           593           611           629                  

FCF (C-I) 1.897             2.248        2.648        2.850        3.062        3.152               

Vækst g, i terminal 3,0% Budget - kan f.eks. Være forventet branchevækst

ROIC 15,0% 15,9% 16,5% 17,2% 17,8% 17,8% DO/Gns. NDA
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Side 0 af Fortroligt Side 0 

DCF - modellen : Indeværende periode Budgetperiode Term inalperiode

0 1 2 3 4 5 6

FCFF 1.897             2.248        2.648        2.850        3.062        3.154               

PV af FCFF 1.759             1.932        2.111        2.107        2.099         

Samlet PV af budgetperioden 10.008                      

Term inalværdi 65.053      

KV af term inalværdi 44.587                      

Virksomhedens værdi (værdi af NDA) 54.595                      

Bogført værdi af NFF 8.455                        

Værdi af egenkapital 46.140                      

Værdi af m inoritetsinteresser 0 se note

Værdi af egenkapital, m oder 46.140                      

Antal aktier 100,0                        

Værdi pr. aktier 461                           

W ACC :

Selskabsspecifik  risikotillæg på gæld (Rs) 0,0500

Skatteprocenten 0,2800

Risikofri rente (rf) 0,0350

FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0612

Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0900

Beta 1,0000

EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm -Rf) 0,0900

EK-andel 0,6000 Obs! EK skal opgøres i m arkedsværdier (aktier*kurs)

Obs! FK skal principielt opgøres i m arkedsværdier (PV(CF)), men ofte opgørs den blot til bogførtværdi

W AAC = 0,078480

RId - modellen : Indeværende periode Budgetperiode Term inalperiode

0 1 2 3 4 5 6

DO 2.711             2.986        3.224        3.443        3.673        3.781               

NDA 17.641                      18.455           19.193      19.768      20.362      20.972      21.602             

ROIC  15,0% 15,9% 16,5% 17,2% 17,8% 17,8%

RIDO (DO - W ACC*NDAprim o) 1.327             1.538        1.717        1.892        2.075        2.137               

PV af RIDO 1.230             1.322        1.369        1.398        1.422        

Samlet PV af budgetperioden 6.741                        

Term inalværdi 44.081      

PV af term inalværdi 30.213                      

Virksomhedsværdi 54.595                      
Bogført værdi af NFF 8.455                        

Værdi af egenkapital 46.140                      
Værdi af m inoritetsinteresser -                            se note

Værdi af egenkapital, m oder 46.140                      

Antal aktier 100

Værdi pr. aktie 461                           

Bogført værdi af m inoritetsinteresser 0

Bogført værdi NDA 17.641                      

Andel af m inoritetsinteresser -                            

Værdi af NDA(virksomhedens værdi) 54.595                      

Estmeret værdi af m inoritetsinteresser 0  
 
Kilde: Complet A/S 


